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Adriana Maciel Antonaccio (UFAN)

Dificilmente uma palavra já existente em língua
portuguesa retrataria tão plenamente o âmago de uma
obra quanto o neologismo criado por Mia Couto para
denominar Estórias Abensonhadas (2012). Como o
autor adianta em seu prefácio, é uma obra redigida no
pós-guerra, em um contexto onde se idealizava um
futuro menos doloroso e repleto de conflitos. Isto
explica claramente o motivo de Couto utilizar o adjetivo
“abensonhadas” para retratar a fusão dos vocábulos
abençoada e sonhada, possivelmente representando a
bênção de uma nova oportunidade de vida e o sonho
de que haja um “território onde todo homem é igual”
(2012, p.6).
Conforme o entendimento de Carreira (2012), na
Moçambique retratada por Mia Couto há uma luta
entre as tradições próprias da população africana e as
impostas pelo processo de colonização realizado por
Portugal até 1975. A própria cultura moçambicana é um
retrato de imposição europeia, visto que no país
somente as elites que colaboraram com o colonialismo
português detinham acesso à educação.
Muitos moçambicanos se submeteram a esse
processo perverso de extirpação cultural e
12

aportuguesaram até mesmo seus nomes africanos: os
“Mundane” tornaram-se “Mendes”, os “Cossa”
tornaram-se “Costa”, e assim por diante. A ideologia da
teoria da assimilação veiculava que todo habitante do
império português tinha a possibilidade e a
oportunidade de mirar-se na cultura portuguesa e ser
aceito em termos de igualdade com aqueles que
haviam nascido portugueses, independentemente de
sua cor e origem (ROCHA, 2006, p.48).
Neste cerne, observa-se que o contexto da
tessitura de Nas águas do tempo se via desabrochando
desses moldes europeus, bem como do período de
uma guerra fratricida. Não que Mia Couto busque
romper radicalmente com a influência portuguesa em
sua obra, pois ele mesmo alega que não realiza essa
dissociação:
Necessito inscrever na língua
do meu lado português a
marca
da
minha
individualidade
africana.
Necessito tecer um tecido
africano, mas só o sei fazer
usando
panos
e
linhas
europeias (COUTO, 1997, p.59)

Talvez por isso o conto de abertura da obra em
questão valha-se tanto da ancestralidade em sua
composição. O conto narra a história de um avô que
busca insistentemente transmitir um ritual que só ele
consegue ver a seu neto, deixando subentendido que,
com as influências europeias, os africanos deixaram de
vivenciar experiências culturais relevantes.
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O que acontece, meu filho, é
que quase todos estão cegos,
deixaram de ver esses outros
que nos visitam. Os outros?
Sim, esses que nos acenam da
outra margem. E assim lhes
causamos uma total tristeza.
Eu levo-lhe lá nos pântanos
para que você aprenda a ver.
Não posso ser o último a ser
visitado pelos panos. (COUTO,
2012, p.13)

Através deste trecho, pode-se observar que há a
inserção de um acontecimento desconhecido pelo
conceito de realidade. Segundo Todorov (2010, p.30),
somos levados ao âmago do Fantástico quando, num
mundo que é exatamente o nosso, ocorre algo que não
pode ser explicado pelas leis deste mundo. No conto
miacoutiano, este inexplicável, ou insólito, ocorre em
vários trechos. Um exemplo é o momento em que o
avô e o narrador-personagem (seu neto), em passeio de
concho, são engolidos por um abismo no lodo. Ao
cumprimentarem um “pano branco”, suspenso no ar,
voltam à superfície.
Insta salientar que, apesar de existirem duas
correntes relacionadas ao fantástico, uma que o vê
como gênero e outra que o defende como modo
literário, Ceserani acredita que hoje prevalece o Modo
Narrativo, que englobaria o próprio gênero,
no
qual
se
encontra
confusamente
uma
quantidade de outros modos,
formas e gêneros do romance
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fabuloso, da fantasy à ficção
científica, do romance utópico
àquele de terror, do gótico ao
oculto, do apocalíptico ao
meta-romance
contemporâneo (2006, p.8)

É inegável a existência de uma relação entre a
literatura e a sociedade. Se num país como o Brasil,
onde a tecnologia está massificada e continua em
bastante ascensão, a literatura já denuncia e retrata
aspectos inerentes ao aspecto social, em Moçambique,
onde o colonizador esteve presente até a década de 70,
a literatura retrata, e com veemência, a manifestação
de pensamentos revolucionários que reconstroem a
identidade nacional e inserem uma consciência, em
que se defendem os valores e as tradições.
Como já dito anteriormente, Mia Couto tem uma
tendência a reunir traços da identidade nacional
moçambicana numa tentativa premente de resgatar
aspectos de garantam a unidade ao país. Para isto, ele
busca romper com os modelos europeus, mas
consciente de que o continente africano é resultado de
mestiçagens e os escritores “devem pensar este
Moçambique e sonhar um outro Moçambique” (2005,
p.63). Essa foi uma das funções da literatura póscolonial africana, principalmente após a segunda
metade do século XX, introduzindo na tessitura literária
a construção de histórias nacionais, extirpadas das
fronteiras impostas pelo colonizador acerca de suas
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tradições, mitos, lendas, etc. Trindade Junior corrobora
esse entendimento:
A língua, os rituais e os
costumes das inúmeras etnias
da terra foram resgatados por
diversos
escritores
que
buscaram
reorientar
os
percursos de definição da
moçambicanidade, sendo, Mia
Couto, um deles. Em sua
literatura, relendo as tradições
e, muitas vezes, questionandoas, ele passeia por mitos,
lendas, crenças, ritos, sonhos,
infâncias, velhices e desfaz,
dessa maneira, o sentido
sólit(d)o do presente em nome
de uma liberação futura. Com
o intento de exprimir o que crê
possa ser a realidade de
Moçambique, esse escritor
articulou, em seus textos,
marcas de valores e costumes
ancestrais e de aspectos da
contemporaneidade.
(2013,
p.75)

É válido salientar que o conceito de família em
África diverge de muitas culturas, pois ela não
compreende apenas as pessoas com as quais
convivemos sob o mesmo teto: pai, mãe e irmãos. Esta
família nuclear possui reforços dos avós, do grupo
social, etc. Possivelmente por essa ampliação, de
acordo com Soares e Cury, “o culto dos ancestrais se
revela tão importante” (2008, p.91).
16

Fonseca evidencia claramente a relação entre a
busca por identidade e essa valorização da cultura
ancestral empreendida pelos autores africanos:
A
partir
das
literaturas
africanas de língua portuguesa
e dos mecanismos por elas
desenvolvidos para recuperar
uma
tradição
que
fora
sufocada pelo colonialismo, é
possível
identificar
uma
acentuada tendência de se
retomarem as representações
do velho, o guardador da
memória do povo, e com elas
compreender peculiaridades
da cultura ancestral, tal como
se evidencia em projetos de
nação e de nacionalidade,
assumidos como plataforma
das lutas pela independência,
nos espaços africanos de
língua portuguesa. (2003, p.63)

No contexto africano, como defendem Soares e
Cury (2008), o homem resulta também daquilo que
aprendeu com seus ancestrais e, exatamente por
valorizar esse aprendizado, ele o perpassa a sua prole.
Isso justifica o respeito e a relevância que este povo
tem pelos mais velhos:
as histórias de vida, contadas e
recontadas
nas
grandes
conversas
do
dia-a-dia,
asseguram, pelos rituais de
contação, a personificação do
antepassado e a valorização de
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sua palavra, tornada viva na
história que é contada (2008,
p.79)

O próprio nome do conto aparece carregado de
significado. Nas águas do tempo remete não somente
ao espaço aquático, que constantemente aparece no
texto, como também à transitoriedade temporal que
carrega nas águas os costumes e tradições dos
antepassados africanos. O tempo é um recorte, um rio,
a fluidez dessa água que carrega a memória de um
povo. Através dele e da água, a vida se reconstrói a
cada geração.
Enquanto
remava
um
demorado
regresso,
me
vinham à lembrança as velhas
palavras de meu velho avô: a
água e o tempo são irmãos
gémeos, nascidos do mesmo
ventre (COUTO, 2012, p.14)

Insta salientar que o conceito de tradição, em
Moçambique, remete, segundo Rocha (2006), ao
funcionamento das comunidades, que normalmente
transmitem seus conhecimentos através da oralidade,
entre gerações. É recorrente a imagem dos mais velhos
dividindo seus ensinamentos através de rituais de
iniciação. Ceserani (2006, p.58) defende que, para que
um estudo fantástico seja abrangente, ele precisa
considerar aspectos que ultrapassam o textual, como o
contexto e a forma histórica. Em decorrência disso,
precisamos observar que a perpetuação das tradições
surge, em Moçambique, não só como uma reação aos
aspectos culturais, sociais, e etc., que eram impostos
18

pelo colonizador, mas também como libertação da
guerra entre a FRELIMO (Frente de Libertação de
Moçambique) e a RENAMO (Resistência Nacional de
Moçambique) que perdurou por 16 anos, matando
cerca de dez mil pessoas e mutilando mais de um
milhão.
José Paulo Paes (1985) demonstra o surgimento
do aspecto fantástico exatamente nesse contexto de
ruptura com algo desconfortante:
Foi precisamente contra os
excessos dessa tirania da razão
– responsável, no campo das
artes, por uma fria elegância
formal onde não havia espaço
para a expressão dos desejos,
anseios ou temores mais
obscuros da alma humana –
que se voltou a literatura
fantástica. (1985, p.190)

Essa construção literária voltada para as
tradições tende a aproximar-se dos aspectos
fantásticos. Primeiro porque em África, como sugere
Flavio García (2013), as literaturas buscaram tecer as
narrativas imbuídas da representação do insólito
ficcional; segundo porque o conjunto das obras de Mia
Couto “é um vasto e fértil universo para o estudo das
manifestações do insólito ficcional”. Ainda conforme o
autor:
Mia Couto investe-se de
historiador,
folclorista,
antropólogo,
sociólogo,
filólogo, hermeneuta e faz de
sua literatura um veio para
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deságue
das
tradições
ancestrais. Em sua obra, sem
abdicar do cenário maltratado
pela colonização e pelas
guerras, têm-se imagens de
ritos religiosos próprios das
práticas tribais. O mundo dos
vivos dialoga com o dos
mortos. As árvores sagradas
florescem. Os animais míticomensageiros passeiam entre
mundos. Os rituais de magia,
feitiçaria, bruxaria se realizam.
O olhar do outro se depara
com essa outra realidade que
lhe parece estranha. (2012,
p.401-402)

Neste cerne, observa-se que, na literatura de
Mia, há esse adentrar do insólito como forma de
representar a realidade moçambicana, visto que ela
perpassa nosso conhecimento do que é real. O autor
não só critica e retrata o sofrimento desse povo, mas
também se vale de acontecimentos que julgamos
estranhos para abranger toda a cultura e permitir que
tenhamos noção da profundidade das crenças
africanas.
Podemos depreender da leitura do conto que o
avô, em alguns momentos, tenta demonstrar ao neto
que este só conseguirá compreender o ritual, ou seja,
ser visitado pelos panos, se ele abrir seu campo de
visão deste mundo. A mãe do menino aparece no conto
como um exemplo de pessoa que não quis acreditar
nas visões e intenções do velho. Talvez seja exatamente
por isso que ele pede que o menino permita-se entrar
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em um território alheio aos demais para compreender
aquilo que está além do que nossos olhos veem, o
insólito que só se abre àqueles que o creem existir.
nós temos olhos que se abrem
para dentro, esses que usamos
para ver os sonhos. O que
acontece, meu filho, é que
quase todos estão cegos,
deixaram de ver esses outros
que nos visitam. Os outros?
Sim, esses que nos acenam da
outra margem. E assim lhes
causamos uma total tristeza.
Eu levo-lhe lá nos pântanos
para que você aprenda a ver.
Não posso ser o último a ser
visitado pelos panos. (COUTO,
2012, p.13)

O próprio desfecho do conto dá-nos a ideia de
que o avô deixa este mundo para tornar-se uma das
criaturas que agitam o pano branco. Afinal, o pano dele
torna-se desta cor e fica a dúvida: o neto volta para
casa sozinho? Pode-se subentender que, quando o avô
consegue seu intuito de transmitir o ritual iniciático dos
panos ao menino, sua missão está cumprida e ele pode
descansar desta vida, tornando-se um dos ancestrais
que estará do outro lado da margem, pronto para
reviver a tradição de outro prisma.
É fato que a manifestação do
sobrenatural na literatura
miacoutiana não se dá apenas
pela transgressão, a exemplo
do conto “Nas águas do
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tempo”, no qual o avô pede
ajuda aos antepassados e,
durante o processo iniciático
do neto, torna-se um deles,
revelando ao neto que,
diferentemente do que dizia a
mãe do menino, os mirabilia
caminhavam na terra junto
com os realia, e o neto não
tarda a afimar que as palavras
do avô representavam a
verdade para ele e todos os
miúdos. (TRINDADE, 2013,
p.68)

Só nas três últimas linhas do conto, o leitor
descobre que o narrador revive uma história de seu
passado e que está buscando transmitir os mesmos
ensinamentos que recebera do avô a seu filho, “lhe
ensinando a vislumbrar os brancos panos da outra
margem” (COUTO, 2012, p.14). Essa atitude do
narrador demonstra claramente que esses rituais de
iniciação são cíclicos na cultura africana e que sua
relevância perpassa gerações.

Há vários símbolos do fantástico que
acompanham a tessitura do conto. Eles encontram-se
no cotidiano do avô e do neto, no espaço que permeia
a estória, além das cores, que carregam muitos
significados e se tornam fortemente presentes quando
avô e neto encontram-se no lago, buscando ver os
“ditos panos”.
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Primeiramente, podemos observar alguns itens
que compõem o espaço desse conto. Um deles é a
canoa (na obra retratada como concho), que representa
um símbolo da transitoriedade vivida em Moçambique
naquele contexto histórico de pós-guerra e
independência, traduzindo um desejo de mutação das
personagens. Além disso, esse concho exerce a função
de objeto mediador, conforme Ceserani,
um objeto que, com sua
concreta inserção no texto, se
torna
o
testemunho
inequívoco do fato de que o
personagem-protagonista
efetivamente realizou uma
viagem, entrou em uma outra
dimensão de realidade e
daquele mundo trouxe o
objeto consigo (2006, p.74)

Algumas cores são carregadas de significado e
intencionalidade em Nas águas do tempo. A primeira
que aparece no conto é o vermelho, cor do pano que o
avô acenava:
Tirava seu pano vermelho e
agitava-o com decisão. A quem
acenava ele? Talvez era a
ninguém. Nunca, nem por
instante, vislumbrei por ali
alma deste ou de outro
mundo. Mas o avô acenava
seu pano (COUTO, 2012, p.10)

Bachelard lembra as cores, demonstrando a
poeticidade da qual precisamos para abstrair os
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significados fantásticos presentes nos textos em forma
de conto. Talvez analisando esses reflexos e nos
imbuindo do lirismo, estejamos preparados para
embarcar nesse insólito colorido miacoutiano:
Efetivamente,
um
leitor
desatento poderá ver aí
apenas
uma
imagem
desgastada. É que ele não
desfrutou genuinamente da
deliciosa
opticidade
dos
reflexos. É que ele não viveu o
papel imaginário dessa pintura
natural,
dessa
estranha
aquarela que dá umidade às
mais brilhantes cores. Como,
então, poderia tal leitor seguir
o contista em sua tarefa de
materializar
o
fantástico?
(1997, p.51 – grifo do original)

Sabemos que o vermelho se associa à ideia de
sangue, perigo, luta, morte, etc. Possivelmente, o pano
do avô tenha essa cor porque em vida o povo ao qual
ele pertencia sofreu muitas agruras e, mediante o
contexto histórico, houve grande derramamento de
sangue.
Logo após o momento supracitado, o avô
pergunta ao neto se este não “vê o pano branco, a
dançar-se?” (2012, p.11). Observa-se então que, após o
pano vermelho, cor que remete ao sofrimento e à dor
(agitado pelo avô), surge o pano branco, dando-nos a
ideia de que aqueles que visitam a outra margem vivem
num ambiente tranquilo. É senso comum que o branco
remete à paz, pureza, limpeza, calmaria, etc.
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Observa-se que há uma simbologia intencional
de Mia Couto na utilização dessas cores. Isto fica claro
primordialmente no momento em que há o clímax do
conto.
Foi então que deparei na
margem, do outro lado do
mundo, o pano branco. Pela
primeira vez, eu coincidia com
meu avô na visão do pano.
Enquanto ainda me duvidava
foi surgindo, mesmo ao lado
da aparição, o aceno do pano
vermelho do meu avô. Fiquei
indeciso, barafundido. Então,
lentamente, tirei a camisa e
agitei-a nos ares. E vi: o
vermelho do pano dele se
branqueando, em desmaio de
cor. Meus olhos se neblinaram
até que se poentaram as
visões. (2012, p.14)

Quando o pano vermelho se esbranquiça, vê-se
claramente a fusão do avô à ancestralidade que ele
tanto queria que fosse vista pelo neto. É como se ele
precisasse da transmissão daquele ritual para poder
juntar-se aos panos brancos. Impende destacar ainda
que, pouco antes do momento acima, o autor já
antecipava essa mistura das cores vermelha e branca ao
narrar que “uma garça de enorme brancura atravessou
o céu. Parecia uma seta trespassando os flancos da
tarde, fazendo sangrar todo o firmamento” (2012, p.1314).
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Além dessas cores, o narrador usa ainda o verde,
uma cor que remete à natureza, às árvores, à
preservação e que na literatura comumente é ligada à
vida e esperança. Em Nas águas do tempo, ele não
aparece como um adjetivo e sim como um substantivo,
elevando sua representação: “Estávamos na margem
onde os verdes se encaniçam, aflautinados. Dizem: o
primeiro homem nasceu de uma dessas canas” (2012,
p.11).
A água, o rio, o lago. Essa tríade permanece
constante ao longo de todo o conto. Bachelard (1997)
possui conceitos interessantes a respeito desses
espaços. Ele traz a fusão da água e da noite, da água e
da terra, da transformação de água e terra em massa,
que dá origem à matéria, enfim, uma série de estudos
que corroboram a intensidade deste líquido que flui
concomitantemente ao tempo no conto estudado. É
como se Mia Couto criasse uma nova vertente para
água, não a de analisá-la à luz de elementos reais e préestipulados, mas a de transcendê-la, com a
subjetividade que as tradições de Moçambique
carregam.
Trindade Junior salienta este espaço como
circundante ao insólito em Mia Couto, sendo essencial
ao seu desenvolvimento.
Na literatura de Mia Couto, o
insólito tem, via de regra,
relações com os elementos da
Terra – ar, terra, água e fogo –,
em suas correlações com os
valores culturais, em sentido
lato (2013, p.67)
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Nota-se que o rio e o lago precisam ser
vivenciados sempre que o avô busca retirar o neto do
cotidiano para que haja a tentativa de perpetuação da
tradição. Ceserani conceitua essa “passagem do
cotidiano, do familiar e do costumeiro para a do
inexplicável” (2006, p.73) como passagem de limite e
de fronteira. Provavelmente pelo fato de haver
aspectos insólitos que permeiam esse lago, o narrador
o veja como um abismo no tempo e espaço:
Tudo o que ali se exibia, afinal,
se inventava de existir. Pois,
naquele lugar se perdia a
fronteira entre água e terra.
Naquelas inquietas calmarias,
sobre
as
águas
nenufarfalhudas, nós éramos
os
únicos
que
preponderávamos
(COUTO,
2012, p.10)

A descrição do neto dá-nos a ideia de que aquele ritual
era vivido apenas por ele e seu avô e que ninguém mais
compreenderia tal ambiente da mesma forma.
Ceserani elenca ainda outros aspectos
recorrentes em textos fantásticos que podemos
encontrar facilmente em Nas águas do tempo. Segundo
ele, “é frequente no fantástico a utilização daqueles
procedimentos narrativos da enunciação, em particular
a narração em primeira pessoa” (2006, p.69). No conto
estudado, o neto narra uma história vivida na infância
em primeira pessoa, o que traz maior veracidade aos
acontecimentos vividos por ele. Inicialmente o próprio
narrador desconfia de que as visões do avô sejam reais,
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chega até a dizê-lo que o entende, mas ao leitor
confessa estar mentindo. No desenrolar do conto e
através da descrição de experiências que parecem
muito íntimas por parte do neto, porém, o leitor
começa a cogitar a existência dos interditos panos, que
pode se comprovar ou não em sua mente, quando lê o
fim da história e descobre que o narrador está
realizando, já adulto, o mesmo ritual com seu filho.
Há outro aspecto mostrado pelo autor de O
Fantástico que é muito evidente nesse conto: um forte
interesse pela capacidade projetiva e criativa da
linguagem. Ceserani salienta que
O modo fantástico utiliza
profundamente
as
potencialidades fantasiosas da
linguagem, a sua capacidade
de
carregar
de
valores
plásticos as palavras e formar a
partir
delas
uma
nova
realidade (2006, p.70)

Mia Couto, apesar de nascer e ser criado em
Moçambique, país que reúne mais de 25 línguas entre
seus falantes, escolhe o português e utiliza-se dele de
forma oral e repleta de originalidade. Palavras como
“abensonhadas”, título do livro, já discutida
anteriormente, “nenufarfalhudas” (utilizada para
expressar a grande quantidade de nenúfares nas águas
do lago), “cabecinhava” (demonstra o movimento do
barco), “desabandonado” (referindo-se à solidão do
barco nas águas), “desabengalado” (expressa a forma
rígida como o avô segurava o neto), etc. Esses
vocábulos são desconhecidos pela língua padrão,
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porém, retratam a força da oralidade nesta obra.
Oralidade essa que é comum em um país onde o
analfabetismo abrange aproximadamente 50% da
população (INE, 2007).
A conclusão do conto nos deixa uma grande
dúvida, que é um procedimento fantástico citado por
Ceserani: a elipse (2006, p.74). Quando o neto vê o
pano do avô, que era vermelho, se esbranquiçar, o
leitor se pergunta se o avô volta ao concho para
regressar ao lado de seu neto, ou se ele sofre uma
mutação e vira definitivamente um pano branco, a
conquistar outros seguidores para o ritual dos panos.
Esta dúvida permanecerá com o leitor como o não dito
que o levará a carregar o conto consigo por um longo
tempo.

Chiampi (2012) considera a inquietação
intelectual um ponto-chave para a definição do
fantástico e é justamente essa dúvida que envolve o
leitor do conto estudado. Um avô que promove a
apresentação do neto a um ritual dos panos. Um
ambiente envolto por água, plantas, orvalho, distante
do cotidiano das personagens. Um menino que se deixa
conduzir pela dúvida e pela sabedoria do avô. Todo
esse contexto gera a incerteza e o interesse em reler o
conto até que se encontrem pistas desse não dito, mas
que pode estar emanado sutilmente nas entrelinhas.
É claro que a incerteza vai permanecer e, mesmo
que encontremos hipóteses para as irrupções insólitas,
nada nos assegurará a veracidade ou não dos
29

acontecimentos. Neste cerne está o âmago dessa
literatura, pois enquanto a incerteza acompanhar o
leitor, saberemos que o fantástico estará presente.
Nas águas do tempo é um retrato desse
fantástico permeado pela africanidade. Mia Couto
utiliza-o, debruçando-se sobre seus procedimentos
narrativos, mas fortemente imbuído por seus ideais de
identidade (pós-colonização) e por seus sonhos de paz
(pós-guerra). Neste contexto, ele tece um conto que
projeta novas verdades para o futuro, mas com um
olhar cuidadoso sobre o presente e o passado. As
sensações que as palavras do autor causam no leitor
podem ser de indecisão, de esperança, de dúvida e até
de medo, mas principalmente, com a simbologia do
pano branco, de paz. Sentimento este que reflete o
desejo de um porvir mais africano, no sentido cultural
da palavra, e mais fantástico, no que tange a crer na
identidade desse povo além do que entendemos por
realidade.

BACHELARD, Gaston (1997). A água e os sonhos: ensaio
sobre a imaginação da matéria. São Paulo: Martins Fontes.
CARREIRA, Shirley de Souza Gomes (2012). “A representação
da identidade em Antes de nascer o mundo, de Mia Couto”.
In: CURY, Maria Zilda Ferreira; FONSECA, Maria Nazareth
Soares (Orgs.). África: dinâmicas culturais e literárias. Belo
Horizonte: Ed. PUC Minas.
CESERANI, Remo (2006). O Fantástico. Curitiba: Ed. UFPR.

30

CHIAMPI, Irlemar (2012). O realismo maravilhoso: forma e
ideologia no romance hispano-americano. São Paulo:
Perspectiva.
COUTO, Mia (1997). “O gato e o novelo”. In: Jornal de Lisboa.
p.59. Lisboa.
______. (2012). “Nas águas do tempo”. In: Estórias
abensonhadas. São Paulo: Companhia das Letras.
FONSECA, Maria Nazareth S.; FERREIRA, Maria Zilda (2008).
Mia Couto: Espaços Ficcionais. Belo Horizonte: Autêntica
Editora.
______. (2003). “O velho e a velhice das literaturas africanas
de língua portuguesa contemporâneas”. In: BARBOSA, Maria
José Somerlate (Org.). Passo e compasso nos ritmos do
envelhecer. Porto Alegre: Edipucrs.
GARCÍA, Flavio (2013). Discursos fantásticos em Mia Couto:
mergulhos em narrativas curtas e de média extensão em que
se manifesta o insólito ficcional. Rio de Janeiro: Publicações
Dialogarts.
______. (2012). “Traços identitários da realidade
moçambicana sob as lentes do maravilhoso: apropriações e
ressignificações discursivas”. In: CURY, Maria Zilda Ferreira;
FONSECA, Maria Nazareth Soares (Orgs.). África: dinâmicas
culturais e literárias. Belo Horizonte: Ed. PUC Minas.
INE – Instituto Nacional de Estatística (2007). “Taxa de
analfabetismo
por
província”.
In
http://www.mined.gov.mz/DN/DINAEA/Pages/Taxa-deanalfabetismo-por-prov%C3%ADncia.aspx
Acesso
em
17.Dez.2014
JOZEF, Bella (1986). A máscara e o enigma: a modernidade
da representação à transgressão. Rio de Janeiro: Livraria
Francisco Alves Editora.

31

PAES, José Paulo (1985). Gregos e Baianos. São Paulo: Editora
Brasiliense.
ROCHA, Enilce Albergaria (2006). “A narrativa ficcional e a
identidade cultural: a guerra pós-independência em
Moçambique na escrita de Mia Couto”. In: DELGADO, Ignacio
G. [Et al] (Org.). Vozes além da África: tópicos sobre
identidade negra, literatura e histórias africanas. Juiz de Fora:
Ed. UFJF.
TODOROV, Tzvetan (2012). Introdução à literatura fantástica.
São Paulo: Perspectiva.
TRINDADE JUNIOR, João Olinto (2013). No coração da
tempestade: irrupções insólitas em Vinte e zinco, de Mia
Couto. Rio de Janeiro: Dialogarts.

32

Alessandra Gomes Silva (PUC-RJ)

Este trabalho pretende analisar a presença do
insólito nas caracterizações da surdez em algumas
narrativas de Lobo Antunes, a saber: a crônica “Não foi
com certeza assim mas faz de conta” e o romance
Exortação aos crocodilos. Tais narrativas foram
escolhidas por apresentarem personagens surdos.
Pensamos, assim, em discutir as imagens de surdo e
surdez que aparecem nesses textos nos aproximando
da reflexão presente no trabalho de Valverde (2013).
Para a autora, o inusitado é proposto por Lobo Antunes
como uma forma de crítica, uma vez que é um modo
de demonstrar a dificuldade das sociedades ocidentais
em aceitar essas diferenças corporais, entendidas
somente enquanto patologias, ainda sob a influência
de um forte viés positivista. Tal recurso permite, então,
desconstruir um discurso normativo estabilizado em
que o racionalismo legitimou-se, buscando apagar as
referências subjetivas do próprio homem, gerando
estigmas sobre as diferenças. Desse modo, Valverde
cita David Le Breton para explicar que
a diferença nos coloca diante de
nós mesmos e nos desestrutura
porque desafia as nossas
certezas
identitárias.
Esse
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descentramento do sujeito acaba
por despertar dentro de nós
mesmos os sentimentos de
medo e insegurança (VALVERDE,
2013, s/n)

uma vez que nos expõe a diferentes modos de ser e de
viver.
No campo da surdez, de acordo com a forma
com que esse sujeito é visto, tem sido determinante no
modo de lidar com tais pessoas. Nesse sentido, pode-se
considerar o surdo como um deficiente, a partir da
característica de não utilizar a língua oral de um mesmo
modo que os ouvintes, ou pelo viés da diferença,
considerando o seu meio de comunicação gestual, a
língua de sinais (PERLIN, 2000). Desse modo, a segunda
concepção dialoga com uma tentativa de mudança de
paradigma que compreenda a surdez para além da
patologia clínica, como um grupo que se apresenta com
um meio de comunicação próprio, a língua de sinais, e
uma cultura específica.
Assim, os textos de Lobo Antunes permitem-nos
perceber uma crítica contundente a uma tentativa de
“normalização dos corpos”, sobretudo, pelo recurso da
ironia e da reiteração, ao exagerar determinadas
características atribuídas ao surdo em imagens que se
distanciam da realidade.
No primeiro texto, a crônica “Não foi com
certeza assim mas faz de conta”, tem-se o avô do
narrador que é surdo. A crônica já começa com o
narrador lembrando-se de sua infância, a partir do
encontro com o “aparelho de ouvir” de seu avô. O
aparelho chamava-se “auscultadores” e, quando
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criança, dava-lhe a impressão de que o avô falava com
os anjos. Tal imagem tornou-se tão forte que para ele
correspondia a principal lembrança desse avô, como
relatado no fragmento
Do que eu mais gostava na Beira
Alta era da surdez do meu avô.
Usava
uma
espécie
de
auscultadores de que saía um fio
entrançado que terminava na
pilha
enorme
no bolso de cima, e dava-me
ideia, pela expressão atenta, de
estar sempre a comunicar com
os anjos ou essas vozes sem
corpo que julgava perceber nos
pinheiros e ele decerto escutava.
(ANTUNES, 2002, p.82)

Além disso, no modo como o avô é retratado
pelo narrador, percebe-se rastros de algumas imagens
também conhecidas na surdez, tal como a questão do
isolamento
Da mesma maneira que me não
recordo de ele fazer fosse o que
fosse também não me recordo
de cumprimentar ninguém. As
visitas iam e vinham, nós íamos e
vínhamos [...] e o meu avô
permanecia,
silencioso
e
ausente, ora a dormir na
poltrona ora a edificar nuvens na
varanda [...] (ANTUNES, 2002,
p.83)
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É claro que a falta de um meio de comunicação
eficiente, uma incapacidade de compreender o que
está acontecendo em seu entorno são aspectos
extremamente retratados nos textos que abordam a
surdez. O que o autor consegue é construir um modo
poético de abordar tais questões, por exemplo, ao
atrelar tal dificuldade a outra habilidade que seria a de
“falar com os anjos”, propondo que o avô teria outros
afazeres a conversar com as pessoas. Como no trecho:
A nós, aos terrenos, não nos
ouvia nunca: a minha avó
gritava-lhe por sinais que
estávamos ali, o meu avô olhava
para baixo, sorria, principiava um
gesto na nossa direcção de que
se esquecia logo, chamado pelos
pinheiros ou por alguma
urgência celeste. (ANTUNES,
2002, p.83)

Nos fragmentos, pode-se notar um modo de ser
que não é compreendido pela família, um
distanciamento voluntário atribuído poeticamente pelo
narrador-menino que justifica tal ausência, recorrendo
a uma necessidade de comunicação celeste, numa
relação fantasiosa da criança que emprega sua
capacidade fabuladora para explicar o uso do objeto
provavelmente desconhecido por ela.
Como temos em outro fragmento “De pessoa
tinha pouco: não me lembro de o ver rir, de o ver
comer [...]” (ANTUNES, 2002, p.83), a evocação do
maravilhoso e a atribuição de poderes não
convencionais ao avô acabam representando uma
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tentativa do neto de aproximar-se dele, encontrando
um meio de atribuir sentido ao comportamento do
idoso. É, assim, empregado de forma lírica o recurso da
rememoração, que acontece por meio da recuperação
das invenções de seu narrador, quando criança, para
lidar com essa surdez.
Tem-se também o modo como essa criança
percebe a surdez, no sentido de como o narrador
revela por entrelinhas que buscava, quando menino,
também deixar de “ouvir”, como no trecho
deixavam-me por no cabelo uma
gota desse creme branco que me
endurecia as madeixas e me
embalsamavam de um perfume
de Paraíso (ANTUNES, 2002,
p.84)

Nesse fragmento, o narrador comenta o desejo de usar
a “brilhantina”, o mesmo produto usado por seu avô,
na tentativa de, segundo o texto,
Contrariamente ao que eu
pensava os sons da casa não
diminuíam de intensidade [...]
nem os anjos se interessavam
por mim. Jantava de pijama
amuado com Deus. (ANTUNES,
2002, p.84)

Vemos aqui o mesmo interesse da criança em
atribuir sentido a um jeito próprio de viver de seu avô.
Nota-se ainda que o narrador constrói uma relação
afetiva com esse avô por meio do uso dos mesmos
objetos, quando criança passava “brilhantina” na
tentativa de ter as mesmas características do avô e
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uma vez adulto, quando, de fato, precisa utilizar o
aparelho para a surdez.
Por outro lado, já podemos perceber uma
reflexão bem diferente em adulto, quando o narrador
diz “passar o tempo inteiro de auscultadores, a receber
declinações, deve maçar” (ANTUNES, 2002, p.85).
Nesse fragmento, apreende-se uma constatação das
limitações e suas consequências, admitindo uma
provável dificuldade do avô de se relacionar com o
mundo a sua volta. Tal alusão à dificuldade de
comunicação de surdos em famílias de ouvintes é
bastante recorrente. Não há em nenhum momento
algum relato de demonstração de carinho do avô com
o neto, nenhuma comunicação efetiva entre eles. Do
mesmo modo, podemos perceber, nesses trechos, um
sentimento de solidão, de um certo tipo de isolamento,
uma exclusão discreta e quase imperceptível que afasta
o idoso do resto do mundo que o rodeia.
Tem-se, ainda, mais uma aproximação com o avô
a partir da constatação do narrador que diz:
Hoje o surdo sou eu. E o
feijãozinho que a medicina
moderna me colocou no ouvido
apenas me traz ruídos ampliados
de garagem em noites de insónia
e os guinchos distorcidos do
universo. (ANTUNES, 2002, p.85)

Em um tom desencantado, o narrador procura
no passado uma relação mais afetiva, buscando um
retorno a casa de seu avô como modo de identificação
e, numa nova proposta de utilização do maravilhoso,
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surge uma possibilidade de fusão dele com o avô em
uma volta no tempo.
Podemos ressaltar, assim, que são os objetos,
tanto os auscultadores do passado, como o feijãozinho
atual, que são os elementos que mantêm essa
proximidade entre os personagens. São eles que
recuperam a presença do avô, produzindo essa relação
de semelhança e afeto entre ambos.
Já o romance Exortação aos Crocodilos foi
escolhido por apresentar uma de suas narradoras
protagonistas com surdez. Isso porque em toda a obra
há o entrelaçamento de quatro narradoras que em um
determinado momento da vida partilham de um
mesmo contexto. As quatro mulheres têm seus
parceiros envolvidos em um grupo de extrema direita
que promove atentados em Portugal dos anos 70/80.
Um desses atentados seria o responsável por derrubar
o avião do primeiro ministro português, fato real, a
queda do avião, revestido em ficção pelo autor. Desse
modo, a cada narradora há um misto de monólogo
interior e reminiscências de um passado, quase sempre
cercado de dificuldades financeiras e uma vida familiar
em crise.
A personagem na qual nos deteremos é Mimi, ou
Maria Emilia. Ela é surda e busca compreender o que
acontece ao seu redor, principalmente, também por
meio do contato com objetos que estão a sua volta.
Considerada “surda de nascença”, a personagem não
possui um meio de comunicação eficiente com o
mundo que a cerca e acaba com uma imagem de
“anormal” para os demais personagens da história que
entrelaçam sentimentos e opiniões sobre ela. Durante
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toda a história, é reiterado que Mimi sorri sem
entender o que os demais personagens conversam e
somente diz: “pois claro!” em qualquer situação. Além
disso, é frequente a frase “pode dizer que ela é surda,
não ouve” entre os demais personagens. Ela é
particularmente interessante uma vez que Mimi seria
surda pré-linguística, ou seja, antes da aquisição de
uma língua oral, o que poderia dificultar o
desenvolvimento e a compreensão da fala. No texto
anterior, tal condição não é explicitada o que parece,
pela colocação do narrador ao dizer “hoje o surdo sou
eu”, ser um ensurdecimento associado à idade o que
corresponderia, normalmente, a uma progressiva
diminuição auditiva que pode ser, na maioria das vezes,
remediada pelo uso do aparelho. Uma surdez,
portanto, posterior à aquisição linguística que facilitaria
a manutenção da língua oral.
Podemos, então, perceber nesses modos de
narrar a mesma reiteração de alguns posicionamentos
a respeito da surdez como um mecanismo de critica
social para lidar com determinadas imagens bastante
conhecidas e questionadas nesse campo.
Inicialmente, por exemplo, há um comentário da
avó ao descobrir a condição da neta. Tem-se o relato
da narradora ao citar esse momento:
Levamo-la ao doutor e o doutor
o senhor percebe meteu-lhe uns
funizinhos e espreitou para
dentro com uma lâmpada. Afinal
não é parva é doente e eu tão
envergonhada. (ANTUNES, 2001,
p.9)
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Há, assim, deliberadamente, comentários a
respeito dessa surdez da narradora que fazem uso de
alguns estigmas recorrentes, quase sempre de caráter
pejorativo, em relação a esses sujeitos.
Acrescentamos ainda o seguinte trecho “os
surdos são esquisitos diferentes da gente moram
noutro planeta [...] não ligue não se preocupe com ela”
(ANTUNES, 2001, p.8), em seguida a personagem muda
de assunto e continua a conversa sem levar em
consideração a presença de Mimi. Ou em
a minha sogra garantiu que os
surdos são assim mesmo,
estranhos, não há quem não se
atrapalhe com eles por causa das
reações ao contrário, avisou mais
de mil vezes (ANTUNES, 2001,
p.15)

Assim o autor além de relatar essas dificuldades
de comunicação, pela fala da personagem, alterna
nesse relato a compreensão da família da atitude de
Mimi e após a versão da personagem para o
acontecimento. Nesse contexto, o marido diz
os surdos são diferentes de nós,
egoístas, insensíveis, foi a única
pessoa que não soltou uma
lágrima quando a avó faleceu, a
família em peso no enterro e ela
[...] acocorada a sujar-se perto
do tanque (ANTUNES, 2001,
p.13)

Enquanto para Mimi, o que acontece, de início, é
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até minha família chegar do
cemitério, me atentar nas
nódoas do vestido e me bater, as
sobrancelhas e os lábios deles
moviam-se sem som ao gritarem
comigo, o vento calado nos
salgueiros, o Lorde a galopar ao
acaso estremecendo latidos
mudos, um ano depois venderam
o restaurante, encontrei a
cadeira da minha avó [...]
compreendi então que estava
morta e comecei a chorar
(ANTUNES, 2001, p.14)

Pode-se perceber em todo o texto de Lobo
Antunes certa ironia ao lidar com o esse discurso
patológico sobre a surdez, bem como uma utilização
recursiva dos estigmas vivenciados pelos surdos. Isso
pode ser visto na dificuldade de comunicação
encontrada ao lidar com esses sujeitos, o chamado
isolamento e, mesmo, o preconceito representado no
livro pela fala dos familiares e demais personagens que
interagem com Mimi.
Nesse sentido, o autor também utiliza o recurso
do fantástico, do sobrenatural, mais uma vez como
uma tentativa de compreensão do mundo,
manifestado pela narradora em algumas passagens,
tais como
Não ouço as pessoas, nem o
telefone, nem a campainha, da
rua, e todavia ouço os ruídos do
mundo [...] a angústia das
plantas na varanda, a inquietude
e o sofrimento da casa eram uma
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extensão da minha inquietude e
do meu sofrimento, outra pele
sobre a minha pele, com suas
vísceras incompreensíveis e a
vibração dos seus nervos, o que
sobrava do avião a balançar [...]
(ANTUNES, 2011, p.11)

Do mesmo modo que a crônica, é por meio dos
objetos que Mimi busca perceber e interagir com o
mundo a sua volta.
Para Thoma, a modernidade procura meios de
classificar os corpos como “normais e anormais” (2002,
p.59), atribuindo um juízo em que os primeiros levam
vantagem em relação aos segundos, estabelecendo
composições binárias, entre aqueles que apresentam
um comportamento esperado e aqueles para os quais
se deve trabalhar para atenuar o desvio. Desse modo,
legitimam-se discursos e práticas de normalização. Isso
significa dizer que, ainda com base na autora, para nós
(ouvintes), a surdez é, em geral, vista como uma
anomalia, uma falta biológica. Já para o surdo, o que há
é uma concepção diferente do mundo, estruturada em
uma língua gesto-visual, a língua de sinais. A autora
propõe, assim, desmistificar essa lógica que submete os
sujeitos a regras de distinção, geralmente, ocultando
relações de poder e dominação.
A ficção colabora, então, para a compreensão
dos mais diferentes sujeitos e grupos sociais, propondo
novas formas de lidar com mundo e com a realidade a
nossa volta. Assim, bem distante de apresentarmos
conclusões, estas breves notas antes corroboram para
incitar nossa reflexão acerca de um grupo linguístico e
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cultural minoritário que, como já disseram vários
pesquisadores, continua sujeito a apagamentos e
invisibilidades, sobretudo, em um país tão desigual
como ainda é o Brasil.
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Alex Wagner Leal Magalhães (UFPA)

No texto “O estranho” (1919), Freud tece
importantes posicionamentos em relação à estética,
colocando-a na esfera da sensibilidade que não passa
pela razão, mas que aponta para outra cena: o
inconsciente. Devido a isso, o olhar da estética não
deve focar apenas os sentimentos de natureza positiva:
“por estética, entende-se, não simplesmente a teoria
da beleza, mas a teoria das qualidades do sentir”
(FREUD, 1919, p.85).
Essa proposição de Freud entra em descompasso
em relação a grande parte da tradição filosófica e
artística ocidental, da qual os assuntos de interesses
estéticos estavam predominantemente voltados aos
debates sobre as questões referentes ao belo, ao seu
valor moral e artístico. Ao mudar o enfoque da estética
para a questão da sensibilidade, no caso da psicanálise,
uma sensibilidade inconsciente, abre-se um verdadeiro
portal para inúmeros temas sempre colocados na
periferia das discussões estéticas, entre os quais
aqueles relacionados ao sentimento de estranheza, ao
medo, ao horror, à angústia, à aflição etc. Em Freud, a
realidade psíquica torna-se soberana e, acima de tudo,
não reconhece dicotomia entre belo e feio, pois é no
avesso do harmônico e simétrico que Freud construirá a
psicanálise. O estranho, o angustiante e o insólito são
chamados, convidados a se fazerem presentes e
ganham voz:
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Nada em absoluto encontra-se
a respeito deste assunto em
extensos tratados de estética,
que em geral preferem
preocupar-se com o que é
belo, atraente e sublime – isto
é, com sentimentos de
natureza positiva – e com as
circunstâncias e os objetivos
que os trazem à tona, mais do
que com os sentimentos
opostos, de repulsa e aflição.
(FREUD, 1919, p.238)

Cesarotto (1996) nos diz que “O estranho”
funciona como uma verdadeira dobradiça em uma
época de transição irreversível da obra freudiana ao
anunciar Tanatos, a pulsão de morte. Para tanto, Freud
utiliza uma abordagem intertextual, na qual não tem
receio algum de invocar citações literárias ou
mitológicas, sem falar da sua dimensão linguística, tudo
isso mesclado com exemplos tirados de sua prática
clínica.
Até “O Estranho”, a arte falava de um psiquismo
comandado pelo princípio do prazer, porém, a partir
desse texto, a arte simbolizará uma subjetividade em
que a morte se constitui como intenção última da vida
e na qual predomina a tendência ao nada, o retorno ao
inanimado.
Na busca de explicação para o sentimento de
estranheza, Freud observa primeiramente que estese
refere àquela “categoria do assustador que remete ao
que é conhecido, de velho, e há muito familiar” (1919,
p.238). Trata-se, assim, de um estranhamento familiar.
46

Partindo desse pressuposto inicial, Freud vai se
entregar à empreitada de tentar entender o mecanismo
que se encontra por trás desse fenômeno, ou seja, em
que circunstâncias o familiar pode transformar-se em
estranho e assustador. Para tanto, além de recorrer a
seus casos clínicos e a experiências pessoais nas quais
vivenciou situações que suscitaram sentimento de
estranheza, também recorre à literatura fantástica do
Romantismo alemão.
De acordo com os aspectos conotativos, Hans
(1996) nos revela que, frente ao estranho, o sujeito
sofre a sensação de estar indefeso, tratando-se de um
encontro com o indefinível e imprevisível. O estranho
se constitui em algo que não se sabe ao certo quando
poderá nos atingir, o que reforça seu caráter
eminentemente insidioso e sorrateiro, pois nunca se
sabe de onde ele provém. Ele se arma em torno do
sujeito e essencialmente consiste em algo que está ou
brevemente estará próximo, podendo atingi-lo.
Presentifica-se a certeza de que, em algum momento,
subitamente seremos atingidos pelo estranho. Cabe
salientarmos o caráter fantasmagórico que o
sentimento de estranheza pode provocar, fato que o
transforma em algo inapreensível e inefável, dotando-o
de uma considerável cota de irrealidade ou de um
realismo fantástico.
Para Freud (1996), o elemento essencial que
desperta o sentimento de estranhamento advém do
incessante retorno de conteúdos infantis, os quais
sucumbiram ao recalcamento; nesse sentido, o novo é
algo já conhecido, que, ao retornar, traz consigo toda
carga de angústia inerente aos conteúdos recalcados.
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Devido a isso, o estranho está relacionado ao familiar: o
que estranhamos dá notícias do que temos de mais
íntimo em nossa subjetividade. Por isso o
estranhamento familiar:
o estranho não é algo novo ou
alheio, porém algo que é
familiar
e
há
muito
estabelecido na mente, e que
somente se alienou desta
através do processo de
repressão
(FREUD,
1996,
p.258)

No Seminário 11 – Os quatro conceitos
fundamentais da psicanálise, Lacan (1964) celebra a
descoberta freudiana do inconsciente e a reafirma,
através da esquize do sujeito, o fato de que o
inconsciente não pode ser tamponado, pois se trata de
uma fratura constitutiva e irremediável, bem como
condição para a constituição do sujeito. Tão radical
quanto à divisão inconsciente e consciência é a esquize
entre o olho e o olhar, é o que nos ensina Lacan. Há
algo a mais do que a função fisiológica do olho: se o
olho nos diz de nossas representações conscientes, do
mundo objetivo e quantificável, o olhar, por sua vez, é
caracterizado por Lacan como sendo possuído por um
empuxo que lança o sujeito ao não sentido daquilo que
vemos: ver não é olhar. A pulsão, no campo escópico,
caracteriza-se a partir de uma esquize entre olho e
olhar, sendo que este último ilumina a falta constitutiva
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do sujeito e nos dá notícias do estranho que
frequentemente nos assola naquilo que vemos.
No olhar, algo escapa, escorrega às
representações do eu, fura as identificações imaginárias
e capta o sujeito a partir do real. Diferenciando a
função do olho da função do olhar, temos no primeiro o
reinado do imaginário, das identificações narcísicas do
eu. Se a função do olho está para as aparências, a
função do olhar está para além destas, interroga o
sujeito sobre a origem de seu desejo e, diferentemente
do eu, que é apaziguado pelo belo das aparências, o
olhar expõe o sujeito ao inominável, à falta de
significação, ao terror da morte. O sujeito se encontra
no olhar sob a interrogação da causa do seu desejo. Eis
o brilho do objeto a, com todo seu caráter evanescente
e fugaz. A angústia da falta de significação acossa o
sujeito captado pelo objeto olhar:
O olhar pode conter em si
mesmo o objeto a da álgebra
lacaniana, no qual o sujeito
vem fracassar, e o que
especifica o campo escópico e
engendra a satisfação que lhe
é própria, é que lá, por razões
de estrutura, a queda do
sujeito
fica
sempre
despercebida, pois ela se reduz
a zero... Na medida em que o
olhar, enquanto objeto a, pode
vir a simbolizar a falta central
expressa no fenômeno da
castração, e que ele é objeto a
reduzido, por sua natureza,
uma
função
puntiforme,
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evanescente – ele deixa o
sujeito na ignorância do que
há para além da aparência –
essa
ignorância
tão
característica
de
todo
progresso do pensamento
nessa via construída pela
pesquisa filosófica (LACAN,
1964, p.77)

Por se tratar de um corpo pulsional, atravessado
e constituído pelo desejo e linguagem, a psicanálise
não encara o olho a partir de sua função fisiológica e
anatômica; diferentemente disso, temos aqui um olho
libidinal que ultrapassa sua função biológica de ver.
Para Freud, o próprio olhar em si é importante fonte de
pulsão – estamos aqui no domínio da pulsão escópica.
Lacan avança no olhar como sendo da ordem do
pulsional e o coloca como uma das modalidades do
objeto a, objeto que interroga o sujeito sobre a causa
do seu desejo.
Com Lacan, a psicanálise
levanta o véu de horror que o
gozo escópico provoca e nos
faz descobrir que o olhar da
Medusa está na posição de
comando em nossa civilização,
visto seu efeito de petrificação
e fascinação (QUINET, 2002,
p.11)

Importante frisarmos que o olhar, enquanto
modalidade de objeto e causa do desejo, enlaça o
objeto desejado com características que o tornam
atraentes ao nosso “olhar”: é o que faz nosso objeto
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brilhar, que nos capta e nos faz vacilar frente às nossas
identificações narcísicas e imaginárias.
Para Lacan, ver não é olhar, pois o primeiro é da
ordem do imaginário, sendo do alcance das
identificações narcísicas do eu, por isso acalma e traz
fascinação. Já o olhar, por interrogar o sujeito quanto à
causa do seu desejo, produz estranhamento. Se
observarmos no ver as certezas narcísicas das
demandas do eu, o olhar pode escancarar a angústia do
não saber o que se olha quando se vê, ratificando o
desamparo do sujeito quanto ao enigma do seu desejo.
Vemos o que nos fascina, seja
na dimensão da beleza ou do
horror, mas que de alguma
forma confirma um traço
ligado à identidade do eu de
cada um. Ou seja, a imagem
dada a ver fascina, e o
significante que vem do olhar
do Outro interroga a imagem
vista, interroga a completude
de gozo que ela veicula,
introduzindo tanto a falta
constitutiva
do
sujeito
desejante como a falta radical
da morte. (BETTS, 2007, p.56)

Lacan (1964) inverte a crença de sermos seres
ativos que olham o mundo; muito pelo contrário,
somos olhados de todas as partes. Com base em uma
verdadeira virada ontológica, onde originalmente
estamos submetidos ao ver, Lacan nos fala da
“preexistência de um olhar – eu só vejo de um ponto,
mas em minha existência sou olhado de toda parte”
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(1964, p.73). Estamos no campo da pulsão escópica,
que, para Lacan, nos torna seres olhados no espetáculo
do mundo.
Em Órfãos do Eldorado, o narrador e
personagem central, Arminto Cordovil, é capturado e
enlaçado pelo olhar de Dinaura. Em face desse olhar,
Arminto encontra o desamparo que a falta de
significação pode provocar. Sem saber o que o capturou
no olhar da evanescente Dinaura, Arminto rumina uma
angústia que é da ordem do inominável.
Aqui, o encontro amoroso nos dá notícias dessa
esquize entre o olho e o olhar. Não sabemos nomear
muito bem o que olhamos na pessoa que vemos e
escolhemos para amar. O que dela nos atrai e nos faz
perder a razão? Arrasta-nos para caminhos que
sabemos serem tortuosos, mas mesmo assim
apertamos o passo e caminhamos em direção à dor, à
tragédia anunciada. O que há de estranho em nosso
mais íntimo, que nos faz estranharmos a nós mesmos,
frente a atos de desespero e angústia perante a
possibilidade de perda de uma pessoa amada? Para
que alguém eleja um objeto de amor, o escolhido deve
estar no lugar de objeto a:
É isso que lhe dá vontade de
olhar para ele, ouvir sua voz,
pegá-lo, agarrá-lo, abraçá-lo,
beijá-lo, comê-lo, pegar um
pedacinho dele para guardar
com você, entrar dentro dele,
fazê-lo entrar dentro de você.
E até mesmo despedaçá-lo! As
suas pulsões – sempre parciais
– se satisfazem ao reduzir o
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Outro a um objeto. Pois o
objeto a é o verdadeiro
parceiro
na
sexualidade.
(QUINET, 2012, p.32)

De sua posição subjetiva, Arminto é capturado
pela visão de Dinaura justamente no momento do
sepultamento de seu pai. A partir de então, o que
vemos é uma história de (des)encontros, uma errância
louca à qual Arminto se lança, sendo esta ditada pelo
ritmo da impossibilidade. Arminto padece de uma
paixão por um objeto evanescente, porque Dinaura
nunca se faz presente, mesmo quando está ao lado de
seu amado. Essa presença/ausência, ou melhor, a
impossibilidade de Arminto conquistar sua grande
paixão, seu Eldorado, é o fio condutor do romance de
Hatoum, através do qual buscamos estabelecer diálogo
com algumas reflexões à luz das ideias de Freud sobre o
estranhamento familiar e a esquize do olho e do olhar
em Lacan. Pensarmos ser este o fio condutor também
de nossas escolhas amorosas, as quais nos fazem
vacilar diante dos dados de realidade e do racional,
escolhas que despertam o estranhamento que nos é
familiar, o estranho que nos diz de nosso mais íntimo.
Arminto passa o resto de sua existência nessa
busca errante pela evanescente e errática Dinaura, e
seu fim solitário está em conformidade com sua
existência marcada pelo desamparo e abandono. Não
por acaso, Arminto elege para seu grande amor uma
moça/menina que parecia nunca estar em lugar algum,
que olhava sempre para o nada, como se sua existência
sempre estivesse em xeque. Ficamos com as palavras
de Arminto:
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O olhar de Dinaura era o que
mais me atraía. Às vezes um
olhar tem a força de um
desejo. Depois o desejo cresce,
quer penetrar na carne da
pessoa amada. Eu queria viver
com Dinaura, e adiei essa
decisão até o limite da
vaidade. Não sei se a minha
vida era menos triste que a
dela. Era mais fútil. Vazia.
(HATOUM, 2008, p.31)

O nascimento de Arminto é marcado pela morte
de sua mãe, que ocorre em decorrência de problemas
na hora do parto. De uma só vez, Arminto fica órfão de
mãe e pai, pois este último, Amando Cordovil, rico
empresário do Amazonas, o qual fez fortuna durante o
ciclo da borracha na Amazônia, faz recair sobre o
recém-nascido a responsabilidade pela morte de sua
amada. Amando continua amando e culpando seu filho,
e Arminto traz em seus trilhamentos iniciais esse duplo
abandono. O filho arranca definitivamente a mulher
dos braços do pai: “Entre nós dois havia a sombra de
minha mãe: o sofrimento que ele suportava desde a
morte dela. Para Amando, eu era o algoz de sua história
de amor” (HATOUM, 2008, p.27).
Arminto foi criado por índias da região até ser
apresentado, ainda na sua infância, para Florita, uma
substituta materna.
Uma tapuia me amamentou.
Leite de índia, ou suco leitoso
do amapá. Não me lembro do
rosto dessa ama, de nenhum.
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Tempo de escuridão, sem
memória. Até o dia em que
Amando entrou no meu quarto
com uma moça e disse: ela vai
cuidar de ti. Florita nunca mais
arredou o pé de perto de
mim... (HATOUM, 2008, p.16)

Florita era filha de um casal fugidio de uma
fazenda de Amando, no entanto resolveu se separar
dos pais, no momento da fuga, para tentar uma vida
mais tranquila junto à família Cordovil:
Meu pai levou a moça para o
palácio branco, e lhe comprou
roupa e sandálias. Em Vila Bela
ela estudou e ganhou um
nome, um batismo cristão,
festejado. Amando dizia que
era
uma
cunhantã
de
confiança, e que ele respeitava
e até ajudava as pessoas de
confiança. Essa moça me criou.
A primeira mulher da minha
memória. Florita. Anos depois,
também em Vila Bela, uma
tarde que ela dormia na rede,
entrei no quarto e fiquei
observando o corpo nu. Tive
um susto quando ela se
levantou, tirou minha roupa,
me levou para dentro da rede.
(2008, p.69)

Mas Hatoum parece ter certa inclinação para
tocar a angústia em suas narrativas, e, assim, a
distância entre pai e filho aumenta quando Arminto e
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Florita são flagrados por Amando em pleno ato sexual.
Amando exclama: “O que fizeste com Florita é obra de
um animal” (2008, p.16). Mais uma vez, uma mulher
atravessa tempestivamente a relação entre pai e filho,
de modo que a distância entre ambos, até então
psíquica, passa a ser geográfica, uma vez que Arminto é
mandado para Manaus e, mesmo com toda fortuna do
pai, perambula entre pensões e hotéis baratos na
capital amazonense.
Durante uma tentativa de reconciliação entre pai
e filho, mediada pelo advogado amigo da família
chamado Estiliano, Amando sucumbe frente a um
ataque cardíaco fulminante e morre nos braços de
Arminto:
Deitado, ele me olhava, o rosto
engelhado de dor. Fiquei
atrapalhado, massageando seu
peito. Depois, o único abraço,
no pai morto. O homem que
eu mais temia estava nos meus
braços. Quieto. (2008, p.27)

Toda a história parece mudar no momento em
que, durante o enterro do pai, Arminto encontra e é
encontrado pelo olhar de Dinaura:
As órfãs do Sagrado Coração
de Jesus também estavam no
cemitério, todas juntas, com o
mesmo traje: saia marrom e
blusa branca. Meninas. Uma
delas tinha jeito de moça
crescida. Parecia uma mulher
de duas idades. Usava um
vestido branco e olhava para o
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alto, com se não estivesse ali,
como se não estivesse em
lugar nenhum. De repente o
olhar me encontrou e o rosto
anguloso sorriu. Eu não
conhecia a moça. Olhei tanto
que a diretora do colégio do
Carmo se aproximou de mim.
Madre Joana Carminal veio
sozinha, me deu os pêsames e
disse secamente: O senhor
Amando Cordovil era o homem
mais generoso desta cidade.
Vamos rezar por sua alma.
(2008, p.28)

Arminto ainda não sabe, mas o que poderia ser o
começo de uma história de amor na verdade foi o
prelúdio da reedição de sua orfandade. Órfão como
Dinaura, Arminto olha e é olhado, a partir do real, por
aquela que novamente lhe mostrará a face do
desamparo. Dinaura, uma órfã criada pelas feiras
carmelitas, mostra-se sempre misteriosa. Numa relação
marcada pelo ritmo do desencontro, Arminto procura
Dinaura entre matas e igarapés, entre lendas e mitos
amazônicos, contudo ela parece estar alojada nas
histórias de abandono e desamparo que marcaram a
infância de Arminto Cordovil:
Esqueci o barco no dia em que
meu olhar encontrou a moça
no enterro do Amando. A
mulher de duas idades.
Dinaura. Não lembrava com
nitidez do rosto; dos olhos,
sim, do olhar. Rever o que foi
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apagado pela memória é uma
felicidade. Tudo voltou: o
sorriso, o olhar vivo no rosto
anguloso, olhos mais puxados
que os meus. Uma índia?
Procurei a origem, nunca
encontrei. Encontrei outra
coisa, que só depende do
acaso, de um único momento
da vida. E percebi que era
tarde demais para desfazer o
destino. (2008, p.31)

Após breves encontros entre Arminto e Dinaura,
esta desaparece, fato narrado pela população a partir
de narrativas recheadas de lendas e mitos sobre
mulheres encantadas, botos, sapos e cobras, cidades
encantadas submersas no Amazonas. Desde esse
momento, Arminto se encontra totalmente incapaz de
fazer algo para evitar sua derrocada financeira e afetiva,
assistindo passivamente à circunstância de a fortuna
herdada por seu pai escorrer por suas mãos.
Desamparo e melancolia regem as relações de Arminto,
e o brilho do olhar de Dinaura teima em se presentificar
por sua ausência.
Chama-nos a atenção o fato de, antes de Arminto
encontrar e ser encontrado pelo olhar de Dinaura, o
protagonista já relatar seu enlaçamento na dimensão
especular, quando fala de seus encontros, durante sua
infância, com o olhar do busto de sua mãe, construído
por seu pai logo após a morte de sua amada:
a cabeça de pedra no centro
da fonte. A cabeça de minha
mãe, que Armando mandara
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esculpir quando ela morreu.
Desde pequeno, eu costumava
olhar o rosto jovem, os olhos
de pedra, cinzentos, que
pareciam me interrogar (2008
p.26)

O olhar que chega de sua mãe é petrificado, cinza e frio
como seu desamparo. Assim, Dinaura parece ser para
Arminto a reedição de abandonos anteriores, a
encarnação de seu desamparo constitucional, o seu
Eldorado mitológico: a cidade de ouro que jamais
existiu ou existirá.
O estranhamento de Arminto, em seu
arrebatamento por Dinaura, possibilita pensarmos o
estranho que nos habita, que nos constitui, mas que
nos é familiar. Somos todos Arminto em nossa busca
incessante por um objeto que tampone nosso
desamparo, na procura errante por uma Dinaura que
nos traga a completude e promessas de gozo, o nosso
desejado Eldorado. Aqui, mais uma vez, literatura e
psicanálise interrogam nosso desejo, inquietam-nos e
desacomodam nossas idealizações narcísicas e
imaginárias que almejam completude. Mostram-nos
que a vida não é um poema em linha reta, conforme
Fernando Pessoa. O estranho não é somente efeito de
uma certa literatura: ele nos habita, nos constitui e se
coaduna com o que temos de mais íntimo. Ele faz parte
de nossas inscrições e marcas, no campo social e
afetivo, as quais constituem nosso próprio romance, a
história que inventamos para dar conta do viver. A
quietude de um Eldorado e da ordem do impossível,
pois é na errância e mancando que encenamos nossos
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amores. Claro! Há momentos em que podemos
acreditar, sim, que achamos nossa Dinaura e vivemos
juntos no Eldorado, mas é importante que essa crença
também seja evanescente e fugaz, como Dinaura.
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O trabalho apresentado se caracteriza como um
recorte de uma pesquisa mais ampla, que analisou 367
livros da literatura infantil que pudessem conter
abordagem acerca das temáticas morte, perda ou luto.
Os livros fazem parte do acervo de uma biblioteca
infantil de escola pública. O objetivo foi analisar e
destacar a relação e influência entre texto e imagem,
técnicas e recursos utilizados, assim como as diferentes
linguagens e simbologias encontradas sobre as
temáticas mencionadas nas ilustrações dos 32 livros
selecionados. Os livros foram divididos em cinco eixos:
o alfabeto e as palavras; sentimentos; contos de fadas;
causa e efeito e lembranças e inquietações.
O livro selecionado para esse trabalho é Cabelo
Doido, autoria de Neil Gaiman, traduzido por Leonardo
Villa Forte, ilustração de Dave Mckean, do eixo da
pesquisa: lembranças e inquietações.
O universo infantil é caracterizado pela presença
constante de fantasias com criações abstratas, sem
limite para a imaginação, aspectos inerentes ao
pensamento infantil, mas que mudam conforme a faixa
etária. A teoria de Piaget sobre o estágio préoperatório aqui é considerada para melhor
compreender o processo de construção desse
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pensamento infantil (PIAGET, 1972). Nesse sentido, é
natural que as literaturas voltadas a esse público
busquem explorar e atrair essa realidade e
conhecimento.
Uma nova concepção de infância surge a partir
do século XVI (ARIÈS, 1981) aliada ao processo de
escolarização que se inicia no século XVII (MASSA,
2012) e que, juntamente com vários estudos e teorias a
partir do século XIX, trazem novas preocupações e
cuidados na abordagem de determinados assuntos e
temas para as crianças. Neste caso, a morte passou a
ser um tema contido e abordado com algumas
restrições também na literatura específica.
O livro passou por mudanças e evoluções
históricas (CHARTIER, 1998) com uma variedade de
recursos e técnicas em sua produção, além da
diversidade de estilos e formas ilustrativas. As
mudanças refletiram também na literatura infantil, com
maior cuidado na abordagem de determinadas
temáticas, de forma mais sutil e implícita, como a da
morte e a inserção de determinados valores
socialmente pré-estabelecidos.
Os
novos
conhecimentos
sobre
o
desenvolvimento infantil também trouxeram mudanças
culturais. Bunn (2010) relata que, antes desses
conhecimentos teóricos, os adultos tinham como
hábito colocar medo nas crianças com histórias e
figuras folclóricas específicas para este fim. Com o
tempo, muitos contos infantis popularmente
conhecidos ganharam novas edições e reformulações
em suas abordagens narrativas.
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As mudanças na literatura também ocorreram
quanto aos gêneros literários existentes. Todorov
(1981) enfatiza a difícil definição e discussão desses
gêneros, pois considera alguns questionamentos
necessários para suas definições. O insólito permeia
diferentes gêneros da literatura infantojuvenil, com
maior presença na literatura ficcional. Para Cunha
(2011), o insólito é a relação pertinente entre o real e o
imaginário, o possível e o impossível, e chama atenção
para uma maneira crítica de enxergar a realidade.
Conforme Gregorin Filho (2011), a presença do
insólito na literatura infantil ocorre pela liberdade
existente neste gênero por não se prender ao sentido
real do mundo e aos paradigmas existentes. Assim,
possibilita novas formas de representação e
compreensão, pois há espaço para acontecimentos
que, no mundo real, seriam pouco prováveis ou mesmo
inaceitáveis, o que Todorov (1981) discutiu como uma
linha tênue entre o real e imaginário, classificando
como o estranho e o maravilhoso.

A temática morte apresenta difícil abordagem,
independente da faixa etária, entretanto, no universo
infantil, se encontra ainda mais ausente, embora sua
presença seja inevitável, já que a perda pode se
apresentar de diferentes formas. As mudanças
ocorridas socialmente sobre a concepção de infância
refletiram nas temáticas abordadas nos livros de
literatura infantil. Por esse motivo, muitas abordagens
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passaram a ocorrer de forma mais fantasiosa, com um
misto entre o real e o irreal.
A ilustração é um recurso presente em quase
todos os livros infantis, embora pouco considerada na
influência e contribuição do entendimento da
narrativa. Pinto (2010) esclarece que ela possui
importante função dentro da obra literária, inclusive
pode falar por si só, sem o texto, assim como
complementar e até distorcer o sentido textual.
Em Oliveira (2008), a leitura nas ilustrações dos
livros não expressa somente o que pretende o
ilustrador, pois existe o aspecto subjetivo, que caberá
ao leitor. Por esse motivo, é preciso analisar as
propostas ilustrativas encontradas atualmente nos
livros de literatura infantil, relacionando as diferentes
nuances com as quais a morte vem sendo apresentada
nas ilustrações. Aqui é possível compreender que os
aspectos fantástico e fantasioso das narrativas ganham
mais valor e peso quando as imagens correspondem à
narrativa proposta, mas ainda assim elas dependerão
de critérios do próprio leitor.
O gênero literário infantil conquistou um
considerável espaço social e pedagógico ao longo do
tempo, mas apesar do seu reconhecimento como
instrumento de aprendizagem, algumas temáticas não
acompanharam essa evolução, inclusive receberam
formas e representações específicas em suas
abordagens e adequações (MASSA, 2012). Os aspectos
lúdicos e imaginativos, inerentes aos livros de literatura
infantil, permitem maior facilidade, leveza e
criatividade na abordagem de temas difíceis ou
cercados de tabus, como o da morte e de outros com
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aspectos subjetivos. Dessa forma, propõem uma
diferente forma de ver o mundo, onde a linha tênue
entre o real e imaginário facilita uma reflexão e
construção de novos pensamentos e maneiras de
enxergar o mundo.

O livro Cabelo Doido se baseia na história de um
fantástico cabelo doido de um homem que abriga um
mundo fantasioso com paisagens e personagens
inusitados. Tudo começa quando uma menina chamada
Bonnie encontra um homem de cabelo exótico, nunca
visto antes. A menina, surpresa e curiosa, questiona ao
homem: “Que cabelo doido é esse?”. O homem,
indignado, se aproxima da menina e responde que seu
cabelo sempre fora assim. Ele então começa a contar a
história de seu cabelo, tudo que havia nele e seus
improváveis habitantes. A menina resolve oferecer
ajuda ao homem para ajeitar o seu cabelão, mostra-lhe
um pente, mas é advertida sobre o perigo que corre,
pois ele já havia tentado: “Moça, não esqueça jamais,
esse cabelo é doido demais”, diz ele à menina, pois
quem entra em seu cabelo não sai jamais. Bonnie
insiste e então, após pentear, lavar e esfregar o cabelo
doido, surge um barulho e a menina é puxada para
dentro da cabeleira do homem. Lá, dentro da louca
cabeleira, ela se diverte, interage com todos os
habitantes e conhece as histórias contadas pelo
homem do cabelo doido. Apesar de entrar em um local
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desconhecido e diferente, ela passa a se sentir feliz e
protegida.

Imagem e escrita possuem importantes
destaques. Apesar da predominância das ilustrações, o
texto
ganha
fundamental
importância
no
esclarecimento das cenas que não apresentam clareza
de compreensão. Os detalhes, as cores fortes e os
tamanhos das figuras chamam a atenção, os
sombreados e a sobreposição de algumas imagens dão
a sensação de confusão e incerteza, o que remete ao
aspecto insólito das imagens.
Há uma constante variação nos tamanhos e
formas de letras e imagens, o que dá à história certa
imprevisibilidade, movimento e fluidez. Tudo parece
ser possível dentro do cabelo doido. As mudanças de
cenários tão distintos mexem com a imaginação e
causam estranhamento e surpresa.
O texto e a ilustração harmonizam-se quanto à
proposta inicial do título do livro. Um misto de medo e
curiosidade é percebido a todo instante na narrativa e
isso instiga o(a) leitor(a) a prosseguir e a desvendar os
mistérios do cabelo doido. Personagens e cenários
diversos, inusitados, embora pertencentes ao mundo
real, seus diferentes contextos percorrem dentro da
linha do imaginário e propõem a existência de um
mundo mágico, repleto de diversões e histórias à parte,
um campo livre para a imaginação com diferentes
interpretações.
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Todorov (1981), após uma pesquisa nas obras
literárias, define assim o fantástico:
Em um mundo que é o nosso,
[...] se produz um acontecimento
impossível de explicar pelas leis
desse mesmo mundo familiar.
[...] ou se trata de uma ilusão dos
sentidos, de um produto de
imaginação, e as leis do mundo
seguem sendo o que são, ou o
acontecimento
se
produziu
realmente, é parte integrante da
realidade, e então esta realidade
está regida por leis que
desconhecemos [...]. (TODOROV,
1981, p.15)

Neste sentido, o autor esclarece que o fantástico
ocupa o campo da incerteza, do improvável e depende
da integração do leitor no mundo dos personagens. Ele
se relaciona entre o estranho e o maravilhoso. A partir
do momento que se define como algo conhecido,
pertencente ao mundo real, com explicações dentro
das leis naturais, passa para o campo do estranho ou
maravilhoso. O estranho é algo que, embora cause
surpresa e inquietação, pode ser explicado e
caracterizado pelo sobrenatural explicitado. Já o
maravilhoso é uma nova visão de enxergar o mundo,
trazer para o natural e aceitável o que antes era
improvável.
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A morte pode ser caracterizada como o aspecto
estranho, pois é pertencente às leis naturais, embora
seja permeada de fantasia e criações imaginárias. Os
questionamentos surgem por origem e curiosidades
diversas, principalmente por influência de culturas e
crenças que afirmam a existência do pós-morte, mas
sem uma precisão e abordagem definida.
Em qualquer parte do mundo, haverá alguém em
processo de morte, seja no sentido abrangente,
subjetivo da palavra, como em afastamento, mudanças
ou desaparecimento de algo ou alguém, ou então em
seu aspecto literal, no término da vida de um ser
orgânico, vivo.
Nos contextos populares, a temática morte
geralmente se articula com expressões metafóricas.
Seja para comunicar a morte de alguém, como: “Partiu
dessa para melhor”, “Fez sua passagem”, “Embarcou
para a longa viagem”, “Foi para o além”, “Recebeu o
chamado” etc., ou mesmo para interpretar ou
personificar fatos relacionados a ela. Sem nenhuma
comprovação científica para o após a morte, observase um consenso imaginário, construído culturalmente
quando reafirma algumas simbologias referentes à
morte. Embora expressões afirmem que aquele que
partiu foi para um lugar melhor, a simbologia e
personificação da morte está associada à presença de
caveiras, sombras, foices e capas pretas.
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Dentro do cabelo doido existe um mundo à
parte. Portanto, é possível fazer uma analogia entre o
cabelo doido com um mundo paralelo. Embora esteja
tão próximo ao mundo real, ele é escondido e cheio de
acontecimentos.
O cabelo é apresentado como um mundo sem
volta, como uma passagem. O diálogo entre o homem
e a menina transcorre de forma tranquila, embora a
todo instante ele deixe claro para ela que todos que
entram em seu cabelo não voltam mais. A menina,
atenta aos relatos do homem, não desiste da ideia de
pentear o seu cabelo.
Dentro do cabelo, há um mundo cheio de
possibilidades e fantasias, com figuras conhecidas, mas
em contextos pouco prováveis. Os sombreados e
indefinições das figuras criam um aspecto sombrio e ao
mesmo tempo atrativo. As letras e imagens criam um
ar confuso, parece um sonho. Pode ser interpretado
como o fato de qualquer pessoa, independente do
lugar no mundo e da condição social, sempre poder
fazer esta viagem, ou seja, morrer.
O diálogo do homem apresenta um misto de
aviso e sedução. Embora tenha uma aparência
estranha com o seu cabelo, ele não é ameaçador ou
violento. Nesse sentido, é possível compreender que,
assim como a morte, embora vista como algo negativo
e ruim, faz parte do processo natural da vida.
A menina parece ignorar o aviso do homem. Por
mais que ele tente informá-la de tudo o que acontece
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em sua louca cabeleira, e do fato de que ela deve ter
cuidado, em nenhum instante a menina se mostra
amedrontada. Mesmo após ouvir as histórias, ela
parece ignorar e penteia o cabelo do homem, sendo
puxada por um urso para dentro do cabelo doido.
Após entrar no cabelo doido, a menina muda de
expressão e parece estar segura e feliz. Apesar de ficar
presa definitivamente dentro da cabeleira, ela convive
tranquilamente com as criaturas que lá vivem. Passa a
fazer parte das histórias e dos acontecimentos. Aqui é
possível compreender que, apesar do mundo diferente
em que agora convive, ainda assim ele é melhor para
ela, o que leva a crer que a menina era infeliz e vivia
num mundo inseguro, ou seja, o mundo real, que era
repleto de coisas ruins, já não mais lhe pertence.

A temática da morte, assim como outras
complexas, costuma ser apresentada nas literaturas
infantis de forma sutil, quase sempre cercada de
estigmas, fantasias e representações sociais. As
diferentes abordagens e ilustrações literárias atuais
permitem ampliar e enxergar as diferentes óticas
existentes. Os questionamentos a respeito da verdade
e realidade encontrados na filosofia permitem uma
breve reflexão do que venha a ser o improvável,
característica do insólito maravilhoso. Neste sentido, o
aspecto inesperado adquire diferentes e particulares
interpretações do leitor.
Imagens e escritas possuem importante
destaque, com riqueza de detalhes e sobreposições de
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cores e figuras. O texto e a ilustração harmonizam-se à
proposta inicial do título do livro. Um misto de medo e
curiosidade é percebido a todo instante na narrativa,
instigando o leitor a prosseguir e a desvendar os
mistérios do cabelo doido. Personagens e cenários
diversos, inusitados, propõem um mundo mágico,
repleto de diversão e histórias à parte, um campo livre
para a imaginação com diferentes interpretações.
A história, a todo instante, percorre as fronteiras
entre o fantástico, o estranho e o maravilhoso
conforme cada interpretação, o que realmente
acontece com Bonnie. Embora fique claro que a
menina fora puxada para dentro do cabelo, sem a sua
vontade explicitamente estabelecida, esta fica presa
definitivamente dentro desse cabelo.
Nesse contexto, é possível observar, na escrita
final e nas imagens, uma mudança positiva, já que
finaliza com a afirmação de lá ela se sente segura e
feliz, permitindo outro olhar e uma reflexão para “o
diferente”.
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“Não há limites
para
a
imaginação
simpatizante”
J.M. Coetzee

Em seu livro Formas comunes (2014), Gabriel
Giorgi salienta um gesto comum dos textos literários da
América Latina, a partir dos anos setenta (mas que se
nota de maneira contundente já a partir dos anos
1950), nos quais se estabelece uma nova proximidade
ou contiguidade com a vida animal. Vida animal esta
que – sem poder ser nomeada – irrompe nos espaços
domésticos,
desestabilizando
o
discurso
de
hierarquização das espécies e as concepções
dicotômicas e logocêntricas a respeito da
animalidade/humanidade (2014, p.11-12).
De certa forma, é um gesto que se pode perceber
no conto fantástico “O idioma analítico de John
Wilkins”, de Jorge Luis Borges, que deu origem ao livro
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As palavras e as coisas (2002), conforme assinala
Foucault em seu prefácio:
Este livro nasceu de um texto
de Borges. Do riso que com
sua leitura, perturba todas as
familiaridades do pensamento
– do nosso: daquele que tem
nossa idade e nossa geografia
– abalando todas as superfícies
ordenadas e todos os planos
que tornam sensata para nós a
profusão dos seres, fazendo
vacilar e inquietando, por
muito tempo, nossa prática
milenar do Mesmo e do Outro.
(2002, p.IX)

A impossibilidade de uma taxonomia do conto
fantástico de Borges permite Foucault pensar sobre as
transformações da linguagem, a partir do século XIX, a
qual perde sua congruência com as teorias de
representação, ou seja, deixa de possuir a capacidade
de referir-se às coisas, como se caracterizava no século
XVI. Foucault, então, propõe um estudo “arqueológico”
da linguagem, já que esta se apresenta num “espaço de
ruínas”: ruínas do que antes eram construções de
racionalidades, pensamentos, culturas, gramáticas,
classificações etc. que perderam a razão de ser na
escrita da modernidade.
Por sua vez, é pertinente ressaltar o fato de que
Foucault parte justamente de um conto fantástico para
escavar as ruínas da linguagem que outrora deram
sustentação ao pensamento racional e suas
taxonomias. Isso porque, como já salientava Derrida,
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caberia ao “pensamento poético” tentar perscrutar o
animal e seus confins (2002), a escrita de ficção pelo
exercício da imaginação – sem buscar forjar
classificações racionais como a ciência e a filosofia –
parece se apresentar como o discurso privilegiado para
explorar o Outro da nossa cultura, o qual não cabe no
limitado discurso do Mesmo, do pensamento ocidental.
Nos dois contos fantásticos que serão analisados
neste trabalho, “Volamos” e “Amigo Enemigo”, do livro
Mundo animal (1953), do escritor argentino Antonio Di
Benedetto, é possível perceber um rechaço à
representação da vida animal como ser vivente de
segunda classe (por não se encaixar no “penso logo
existo” de Descartes) e somente inteligível a partir de
sua contraposição à definição de ser humano como
sujeito cartesiano. Nestas narrativas, abandona-se o
campo da representação, em crise (como salientou
Foucault), para dar lugar ao campo da imaginação:
Ese animal que había funcionado
como el signo de una alteridad
heterogénea, la marca de un
afuera inasimilable para el orden
social – y sobre el que se habían
proyectado
jerarquías
y
exclusiones raciales, de clase,
sexuales, de género, culturales –,
ese animal se vuelve interior,
próximo, contiguo, la instancia
de una cercanía para la que no
hay “lugar” preciso y que disloca
mecanismos ordenadores de
cuerpos y sentidos. (GIORGI,
2014, p.13)
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É por essa razão que Gabriel Giorgi afirma que a
vida animal em muitas obras do pós-guerra – como
veremos nos dois contos a seguir – pode surgir não
como signo de alteridade, mas como um “signo
político”, que problematiza a visão dicotômica sobre
animalidade/humanidade e denuncia as formas de
controle da vida na cultura, justificadas pelo discurso da
hierarquização das espécies (2014, p.13). Ao contrário
do discurso filosófico/científico que pensa sobre o
animal, o conto fantástico, pelo exercício da
imaginação, coloca o leitor na experiência da vida
animal ao pôr em foco o ser vivente em sua inteireza,
como força vívida, sem negar o corpo e sem
delimitações de espécie, borrando os limites com a vida
humana e perturbando o pensamento do Mesmo e do
Outro de nossa cultura.

Em “Volamos”, de Antonio Di Benedetto, a
narrativa se desenvolve em torno de uma espécie de
diálogo, com falas não claramente marcadas, em que a
personagem feminina interpela o narradorpersonagem sobre seu curioso gato. Nota-se uma
hesitação na fala da personagem feminina em afirmar
que seu animal é, de fato, um gato, a qual vai se
intensificando no decorrer da narrativa:
Es gato sí y le agrada el agua.
De las acequias no prefiere los
albañales, sino la corriente
barrosa. Se lanza acezante,
pisa fuerte y salpica; hunde las
fauces y hace que toma, pero
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no toma, porque es de puro
goloso que lo hace [...]. (DI
BENEDETTO, 2007, p.75)

Contudo, tal descrição sobre o modo como ele se
entretêm na água aproxima-o de outra categoria:
“Puede pensarse que no es gato, que es un perro.
También por su actitud indiferente en presencia de los
demás gatos” (DI NENEDETTO, 2007 p.75). Mas a cada
nova característica atribuída ao gato, menos ele parece
pertencer a qualquer espécie, solapando os sistemas de
classificação convencionalmente estabelecidos:
Pero es que asimismo se limita
a observar desde lejos a los
perros y ni siquiera enardece
frente a una pelea callejera.
Como al emitir la voz desafina
espantosamente y además es
ronco, no puede saberse si
maúlla
o
ladra.
(DI
BENEDETTO, 2007, p.75)

Em paralelo a essa impossibilidade de
classificação que perturba, chama atenção a
necessidade incessante da personagem de ajustar seu
animal em alguma categoria, nas palavras do narrador:
“Empero ya no me habla: se habla. Revisa lo que sabe y
quiere saber más” (DI BENEDETTO, 2007, p.75). Esta
atitude da personagem, por sua vez, evoca o
movimento do pensamento clássico de buscar a ordem
das coisas, do Mesmo, do já conhecido, por meio da
linguagem:
A ordem é ao mesmo tempo
aquilo que se oferece nas
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coisas como sua lei interior, a
rede secreta segundo a qual
elas se olham de algum modo
umas às outras e aquilo que só
existe através do crivo de um
olhar, uma atenção, uma
linguagem [...]. (FOUCALT,
2002, p.XVI)

Num gesto semelhante às compilações do século
XVIII, como a taxonomia dos reinos animais de Lineu, a
personagem intenta encontrar um lugar para seu
animal nessa ordem a qual linguagem, a palavra, teria
de oferecer:
Es gato y le gusta el agua. Eso
no autoriza a concluir que sea
un perro. Ni siquiera está la
cuestión en que sea perro o
gato, porque ni uno ni otro
vuelan, y este animalito vuela,
desde hace unos días se ha
puesto
a
volar.
(DI
BENEDETTO, 2007, p.75)

Entretanto, quanto mais invoca as classificações,
mais elas parecem insuficientes para nomear esse
animal gato-cachorro que voa, intensificando o
sentimento perturbador característico do modo
fantástico. Tal sensação de estranhamento, por sua vez,
não se limita à personagem, ela alcança o leitor, já que
a narrativa, a exemplo da enciclopédia chinesa do conto
de Borges, propõe pensar o impensável pela
racionalidade: um animal sem referência exata na
realidade, numa narrativa que se volta para a própria
linguagem e suas limitações.
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Em seu livro O animal escrito, ao discorrer sobre
os bestiários contemporâneos, Maria Esther Macial traz
à discussão uma figura híbrida interessante para se
pensar a arbitrariedade das classificações, o
ornitorrinco:
Considerado um puzzling animal,
o ornitorrinco provocou a
perplexidade dos cientistas por
ser um híbrido de mais ou menos
50 cm, sem pescoço, com patas
dotadas de membranas, cauda
semelhante à de um castor, bico
de pato, membros posteriores
dotados de esporões venenosos,
além de ter um corpo achatado e
coberto por um pelo marrom
escuro. As fêmeas são ovíparas,
mas amamentam seus filhotes
através de mamilos internos.
(MACIEL, 2008, p.37)

À semelhança do animal do conto, o ornitorrinco
apresenta características de várias classes, tanto das
aves e dos mamíferos como dos peixes. Não foi tarefa
fácil para os naturalistas britânicos, no século XVIII,
chegar a um consenso sobre a classe a que pertenceria,
o que só foi possível, como oportunamente salientou
Maciel, por uma “aproximação analógica”, assim, foi
necessário criar mentalmente um ponto de semelhança
a partir do exercício da imaginação, ou seja, do poético
e literário (2008, p.39).
Este fato, por sua vez, põe em xeque a visão do
pensamento clássico de que havia uma ordem inerente
e inalterável das coisas conferida pela linguagem:
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Esta é a configuração que, a
partir do século XIX, muda
inteiramente; a teoria da
representação se desaparece
como fundamento geral de
todas as ordens possíveis; a
linguagem, por sua vez, como
um quadro espontâneo e
quadriculado primeiro das
coisas,
como
suplemento
indispensável
entre
a
representação e os seres,
desvanece-se
[...]
e,
sobretudo, a linguagem perde
seu lugar privilegiado e tornase, por sua vez, uma figura da
história
coerente
com
espessura
de
passado.
(FOUCALT, 2002, p.XX)

A narrativa de Di Benedetto, pela voz da
personagem feminina, também traz à tona essa
discussão sobre a historicidade da linguagem cuja
ordem não consegue mais categorizar o que lhe é
Outro, delatando suas ruínas e limitações. Por outra
parte, é interessante notar que, ao contrário da mulher,
o narrador-personagem não mostra a mesma
inquietação frente ao mistério relatado:
Hago como me asombro. Pero
no abro la boca, porque de
preguntar o comentar me
preguntaría por qué pienso así
y tendría que explicar y
complicarme en un diálogo. (DI
BENEDETTO, 2007, p.75)
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Assim como na modernidade parece ter se
alterado a perspectiva sobre o conhecimento, esse
personagem parece ter outro olhar sobre a impossível
classificação do pequeno animal. Entretanto, durante
quase toda a narrativa, optará pelo silêncio e pelo não
embate de ideias:
Yo espero que me pregunte si
creo que se trata de una
brujería. Pero no; al parecer,
no cree en eso. Yo tampoco;
aunque lo pensé. Mejor dicho,
pensé que ella lo pensaba.
Pero no.
− ¿No te maravillas?
−
Sí;
seguramente.
Me
maravillo. Cómo no. Me
maravillo. (DI BENEDETTO,
2007, p.75)

Não obstante, é o que o narrador pensa, mas não
fala à personagem feminina que desperta maior
interesse, desfechando a narrativa:
Pienso que ella supone que he
de maravillarme porque lo que
creyó era gato puede ser perro lo
que puede ser gato o perro
puede ser un ave o cualquier
otro animal que vuele. Debiera
maravillarme porque, lo que se
cree que es, no es. No puedo.
¿Acaso me maravillo de que tú
no seas lo que tu esposo crees
que eres? ¿Acaso me maravillo
de no ser lo que mi esposa cree
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que soy? Tu animalejo es un
cínico, nada más. Un cínico
ejercitado. (DI BENEDETTO,
2007, p.76)

Este excerto sugere uma nova situação crucial
para analisar a ausência de inquietude do protagonista
frente ao que narra a personagem feminina: os dois
possivelmente estão numa relação extraconjugal. Tal
condição de amantes permite um gesto distinto do
narrador-personagem que, ao invés de buscar a “ordem
das coisas”, distinguindo o animal em uma categoria do
Mesmo,
ele
procura
estabelecer
uma
relação/proximidade entre animal e humano num
mútuo confrontamento que borra as divisas das
categorias binárias.
Dessa forma, haveria um vínculo, uma passagem
fluida entre esse animal e os personagens, os quais
“não seriam aquilo que se pode acreditar que são”. É
significativo em seu discurso que use o adjetivo “cínico”
para qualificar o animal que, segundo o dicionário
Houaiss, significa “que(m) afronta as convenções e
conveniências morais e sociais” (2012, p.167), um
termo ambíguo, também fluido, que pode caracterizar
o animal bem como os próprios personagens da
narrativa, os quais estão, de forma semelhante, fora da
ordem instituída. Do mesmo modo que o animal do
conto desafia as convenções da linguagem, não se
encaixando em nenhuma categoria pré-estabelecida, os
personagens também transgridem definições e padrões
estabelecidos da sociedade, a exemplo da monogamia.
É interessante notar que a narrativa não só
evidencia as insuficiências no ato de nomear, mas
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também o fracasso das instituições que ordenariam
tanto o saber como o próprio mundo. Por fim, a partir
dessa problematização das definições de animalidade,
humanidade e seus saberes, a narrativa instiga o
questionamento: não seremos todos uma variação dos
ornitorrincos, seres para os quais qualquer dispositivo
de categorização resultará insuficiente e arbitrário no
pensamento ocidental do Mesmo? O título do conto
sugere uma resposta, por mais perturbadora que
pareça a impossibilidade de classificação: todos
“volamos”.

“Tengo un animal
singular,
mitad
gatito,
mitad
cordero. Lo heredé
con una de las
propiedades de mi
padre.”
Franz Kafka.

O início do relato “Amigo Enemigo”, de Antonio
Di Benedetto, evoca o conto de Kafka, “Um
cruzamento”. Ainda que a herança ao filho não seja um
animal fantástico, como neste conto de Kafka, a figura
do pai, tão recorrente na obra deste autor, também
terá relevância para a análise desse conto:
[Los
libros]
han
venido
conmigo a todas las pensiones
porque no me atrevo a
venderlos ni a tirarlos. Tienen

84

algo de mi padre o él tenía
algo de ellos, y yo nada tengo
de él, excepto esto. Excepto
esto y la mudez. No era mudo
él, no. Pero fue por él. Yo tenía
diecinueve años y estaba
enamorado. Entré en el baño y
ahí estaba mi padre, en la
bañera, bajo la lluvia, sí; pero
colgado del caño de la flor. (DI
BENEDETTO, 2007, p.45)

Dividido em seis pequenos fragmentos que
poderiam ser breves cenas de um filme, o relato gira
em torno desse narrador em primeira pessoa
acometido por uma mudez desde o suicídio de seu pai.
Desse fragmento, é possível extrair ainda algumas
peculiaridades do narrador: ele é solitário, com poucas
condições financeiras e frequentemente muda de
pensão. Essa conjuntura, por sua vez, afigura-se
propícia para uma presença animal:
El pericote, que de tan joven
podía confundirse con un
ratón, entró de día, en la
siesta, quizás en fuga de
alguna persecución infantil.
Los chicos se bañan ahí al
fondo, en el canal, bajo el
sauce.
Pasan
las
horas
desnudos, alborotando. Hacen
puntería sobre alguna lata o
sobre
algún
animalejo.
Escarban las cuevas, de vez en
cuando muere alguno, alguno
de los chicos, se entiende, que
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muere ahogado. El pericote se
iría apenas digerido el miedo al
amparo de los cajones surtidos
de cábalas de mi padre. Mi
padre habría dicho: “Pobreza;
anuncia la pobreza”. Yo, de
pensarlo, tendría que haber
preguntado: “¿Aún más?” (DI
BENEDETTO, 2007, p.45)

É interessante destacar, a princípio, a maneira
como essa situação de pobreza − chave para pensar
toda a narrativa − atenua a fronteira entre
humano/animal, criança/animal, o que torna incerto
inclusive quem morre no canal e não são os animais.
Essa mesma pobreza instaura no espaço do
personagem a presença animal: um “mamífero roedor”
− segundo o dicionário virtual da Real Academia
Española1 − o qual o narrador denomina pericote.
Termo este que, apesar de estar nos dicionários e de
ser categórico para o narrador que vê o animal, é pouco
comum na língua espanhola e possibilita que o leitor
depreenda esse animal de maneira apenas parcial na
narrativa, pondo em debate novamente a ineficácia da
linguagem em significar o animal de forma plena e
satisfatória.
Ademais, essa discussão trata da experiência de
estar frente a um animal de uma maneira geral, pois
ainda que seja um animal doméstico, ele
contraditoriamente provoca no humano uma sensação
de estranhamento e identificação, recuperando o
1

É possível acessar o significado de “pericote” neste endereço:
http://lema.rae.es/drae/?val=pericote
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conceito do “estranho familiar” teorizada por Freud
(1982). Entretanto, para além da ideia do animal como
figuração da animalidade recalcada do homem, a
narrativa de Di Benedetto, a partir dessa força vívida e
imprevisível do animal, propõe uma reflexão sobre o
drama da existência humana, ou melhor, o drama da
existência do ser vivente, sem delimitações.
Tendo em consideração essas ideias, o conto
prossegue narrando a relação entre o narradorpersonagem e o pericote, que começa a roer os livros
deixados por seu pai. Ainda que haja uma tensão entre
o pericote e o narrador e este deixe claro que faz pela
“salvación de los libros”, nota-se uma certa
cumplicidade por parte do protagonista que, ao invés
de matar ou expulsar o pericote − o que seria
comumente esperado −, o alimenta, levando-lhe
migalhas de pão todas as noites. A partir daí haverá
uma preocupação do personagem em recolher as
migalhas a cada refeição na pensão:
Tomaba las sobras de la mesa
del comedor. No me gusta lo
bastante la corteza del pan.
Dejo la blanca y pesada pulpa.
Más aún desde que una señora
atemorizaba a su niño −
delante de mí, la malvada −
diciéndole que no comiera
miga, que engorda, que la
miga es alimento de los tontos
y de los mudos. Siempre he
prescindido de la miga, pero
antes nunca cargaba en mis
bolsillos. La muchacha lo sabía
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y me preguntó por qué lo hacía
ahora. Quise ser humorista y le
escribí en mi cuadernillo: “Es
para mi hijo”. Pero no le hizo
gracia. (DI BENEDETTO, 2007,
p.47)

Nota-se que o personagem de “Amigo enemigo”,
após o suicídio do pai, entrou num estado de mutismo
que o afasta do mundo dos humanos para avizinhar-se
ao dos animais. Tal distanciamento do convívio com os
homens é reforçado inclusive pela fala da senhora ao
advertir seu filho que as migalhas são (somente)
“alimento de los tontos y de los mudos”. O pericote
parece, então, ser sua única companhia, alguém com
quem divide o espaço, a vida solitária e as migalhas.
Sobre essa questão na obra de Di Benedetto, Jimena
Néspolo afirma:
Con sus vidas paralelas y su
silencio, los animales ofrecen
al sujeto un tipo de compañía
diferente de todas las que
puede aportar el intercambio
humano; diferente porque es
una compañía ofrecida a la
soledad del hombre como
especie. (2004, p.52)

Em meio a personagens humanos muitas vezes
hostis, como a mãe do garoto retratada no trecho
acima, o pericote parece suprir de alguma forma um
companheirismo que nenhum humano oferece ao
narrador-personagem, partilhando, assim, a mudez. É
pertinente notar que as escassas interações travadas
pelo narrador − em especial com a garotinha − são
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feitas, então, pela escrita, em seu “cuadernillo”, citado
reiteradamente no conto:
Otra noche [la muchacha] se
acordó de mi respuesta al
verme recogiendo migajas
sobrantes
de
todos
los
pensionistas y me preguntó
cuántos años tenía ya mi hijo.
No supe qué contestarle,
porque deseaba seguir la
broma y no se me ocurría nada
ingenioso. Pero ella estaba
festiva y sin esperar respuesta
a la primera pregunta me hizo
una segunda: “¿Cómo se llama
el hijo?”. Ahí, con su café,
hablaba Rovira. Contaba de las
guerras o de alguna guerra. Yo
anoté en mi cuadernillo, para
la muchacha: “Guerra”. − ¡Je!
Se llama Guerra. Un nene que
se llama Guerra. Entonces me
fue fácil, también por el léxico,
la respuesta a la primera
pregunta: “Tiene los años de la
humanidad y todavía más”.
Pero ella ya no me entendió.
(DI BENEDETTO, 2007, p.47)

Por conseguinte, não passa despercebido o
categórico nome escolhido para o pericote: “guerra”. A
simples menção desta (sem o propósito de se fazer uma
análise alegórica) evidencia não somente o sombrio
contexto do pós-guerra em que este conto foi
publicado, mas recupera uma questão onipresente em
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uma série de contos publicados nesse período: a crise
no conceito do ser humano como um sujeito
cartesiano, estabelecida após as atrocidades das duas
guerras mundiais. Tal questão parece estar mais
patente na obra de Di Benedetto, em especial no relato
“Amigo enemigo”, pois a originalidade desse escritor no
contexto da literatura argentina é exatamente sua
“coerência poético-filosófica”, conforme assinala
Jimena Néspolo, “fundada en una concepción singular
del sujeto y de la escritura” (NÉSPOLO, 2004, p.176).
Observa-se em sua obra temáticas recorrentes
do existencialismo, não só como uma corrente de
pensamento, mas como tendência literária na metade
do século XX:
El absurdo, la nada, el
pesimismo, la ruptura total de
convenciones, no fueron tanto
expresiones ‘literarias’ como
epifenómenos de una época
de guerra, terror y derrumbe
físico y moral (NÉSPOLO, 2004,
p.185)

Ao retratar a pobreza, o desamparado, a solidão
do protagonista e de seu entorno, a narrativa reflete
sobre o absurdo da existência humana, tema
fundamental nas obras existencialistas desse tempo, a
exemplo do Mito de Sísifo (1941), de Albert Camus. No
entanto, a presença do pericote, esse animal indefinível
que, apesar disso, se identifica com o humano com
quem partilha de uma mesma condição, eleva a
discussão existencial a outro patamar, para além do
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conceito de homem instaurado no pensamento do
Mesmo, minando seus limites.
Em vista disso, talvez seja pertinente situar a
discussão da narrativa de Di Benedetto no pensamento
anti-humanista dos anos 1960. Tendo a História da
loucura como obra inaugural, segundo afirmam Luc
Ferry e Alain Renaut em Pensamento 68 (1988), esta
posição filosófica sustenta que
o humanismo da filosofia
moderna,
aparentemente
emancipador e defensor da
dignidade humana, não teria
feito mais do que transformar
em seu contrário para tornarse o cúmplice, ou mesmo a
causa, da opressão (FERRY;
RENAUT, 1988, p.20)

Entretanto, foi em As palavras e as coisas, outra
obra chave do anti-humanismo, que Foucault falou a
primeira vez sobre a morte do humano, ao afirmar que
o homem não passa de uma
invenção recente, uma figura
que não tem dois séculos, uma
simples dobra no saber; e que
desaparecerá desde que este
houver encontrado uma forma
nova (FOUCAULT, 2002, p.XXI)

Ademais de retomar a noção do humano como
conceito arbitrário e histórico, desperta o interesse
nessa passagem a perspectiva de que o homem, por
isso mesmo, se extinguirá dando lugar a outra forma.
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Tal ideia é recobrada quando Gilles Deleuze, em
seu livro Foucault, discorre sobre a incompreendida
reivindicação (política) deste filósofo pela morte do
homem, o que causou “espanto aos tolos” (2006, p.96),
nas palavras de Deleuze:
contra Foucault, eles invocam
uma consciência universal e
eterna dos direitos do homem
que deve ser preservada
contra qualquer análise (2006,
p.97)

Não obstante Deleuze expõe de maneira
oportuna que a reivindicação de Foucault é, mais uma
vez, uma oposição à biopolítica, lembrando que esta
seria o uso que a nossa cultura faz da ambivalência
humano/animal para distinguir a vida com valor da
mera vida, despida de direitos (a vida animal). No
entanto, a partir do momento em que a vida humana
se confunde com a vida animal, transformando-se em
mera vida nua, sem valor, denunciando a arbitrariedade
dos conceitos e o dispositivo de controle dos corpos, de
nada adianta reivindicar os direitos humanos: quiçá
para o poder soberano o homem já está de certa
maneira morto ou nada mais é que um conceito que
gira no vazio, como diria o filósofo italiano Agamben
(2005). Isso explica, segundo Deleuze, a diminuição no
uso da pena de morte (pelo Estado) e o aumento dos
genocídios, como foi a Segunda Guerra Mundial. Daí a
necessidade de outra forma de resistência em nome
das forças de vida (que compõem também o homem):
O que a resistência extrai do
velho homem são as forças,
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como dizia Nietzsche, de uma
vida mais ampla, mais ativa, mais
afirmativa,
mais
rica
em
possibilidades. O super-homem
nunca quis dizer outra coisa: é
dentro do próprio homem que é
preciso libertar a vida, pois o
próprio homem é uma maneira
de aprisioná-la. (DELEUZE, 2006,
p.99)

Por conseguinte, no conto de Di Benedetto, a
presença do pericote na pensão, compartilhando uma
existência absurda e desamparada com adultos e
crianças, talvez possa evocar uma certa “morte do
homem”. Este, nas fronteiras difusas entre o humano e
o animal do sombrio período do pós-guerra, somente
poderia reivindicar pela vida, descartando as
classificações do pensamento do Mesmo.
Indagações que podem surgir da própria
narrativa, mas que não diminuem dentro dela a tensão
crescente entre o narrador e o animal:
Yo escribía algo, una carta, y
crujió la tapa del cajón puesto
arriba. Era la tapa del cajón de
arriba
presionada
desde
adentro y astillándose segundo
a segundo. No podía ser
alguna fórmula de mi padre,
debía de ser el pericote, que
yo tenía olvidado, olvidado ya
por tres días, con la emoción
de haber recibido esa carta de
mi hermana esa carta de mi
hermana, al cabo de tantos
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años. No estaba solo, no. (DI
BENETTO, 2007, p.47)

Mais uma vez ressaltando o papel da escrita na
existência do narrador que segue em seu mutismo,
essa cena põe em evidência o fato de o pericote ser
uma espécie de amigo para o personagem, porém,
esquecido quando este recebe uma carta da irmã e
percebe que não está completamente desamparado.
Entretanto, como bem salientou Gabriel Giorgi, o
animal, nos textos do pós-guerra, perde sua natureza
figurativa, torna
más bien una línea de
desfiguración:
menos
la
instancia de uma forma
reconocible, de un cuerpo
diferenciado [...] um cuerpo de
contornos difusos y que
conjuga líneas de intesidad, de
afecto, de deseos que se
reducen a una, por así decirlo,
‘forma cuerpo’ (2014, p.33)

e se modifica em contato com outras forças:
No estaba solo en el mundo,
no; pero en ese momento, en
la pieza, tan tarde, sí, y sin voz,
que me hizo tanta falta cuando
asomó y sacó la cabeza gorda
de bestia cebada, cuando puso
afuera –engendro asquerosomedio cuerpo desmesurado y
dos patitas todavía minúsculas.
Era un monstruo repelente y
fiero que me miraba como en
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reclamación, como anunciando
castigo, venganza [...] (DI
BENEDETTO, 2007, p.47)

O pericote, reagindo à indiferença do narrador,
transforma-se e se torna uma ameaça. Como uma
“força vívida”, chama a atenção que o personagem não
pronuncie mais pericote − termo que antes lhe parecia
preciso −, mas sim “bestia cebada” “engendro
asqueroso”, “monstruo repelente y fiero”, já que não é
o mesmo animal.
Desse confronto aterrorizante em que ainda falta
voz ao narrador, nenhum dos dois sairá incólume. Num
gesto expressivo de ferir o pericote com uma lapiseira
−símbolo de sua mudez − para se proteger, o narrador
parece recobrar uma força vital que o retira do estado
de mutismo e − quiçá − de sua condição animal, de
pobreza, de migalhas:
Y grande, deforme, pelando
dientes, avanzaba, avanzaba,
arrastrado, gomoso, hasta que
sentí en mi mano la lapicera y
se la lancé como un puñal. Se
le clavó en el lomo y vi sangre
brotar un chorro mugriento,
curvo,
decadente
pero
continuo
en
su
manar.
Desfallecí. Caí en mi lecho,
boca arriba, abandonado,
vencido. El miedo y el asco me
forzaban a la lasitud fatal y me
forzaron, ¡oh, maravilla! (DI
BENEDETTO, 2007, p.48)
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Em suma, conforme afirmou Foucault no prefácio
de As palavras e as coisas, estas narrativas fantásticas
de Antonio Di Benedetto, ao desestabilizarem o
conceito de humanidade/animalidade e os discursos
filosófico e científico tradicionais, podem funcionar
como uma heterotopia, um espaço não do mesmo, das
classificações, mas do outro, da multiplicidade:
As heterotopias inquietam,
sem dúvida porque solapam
secretamente a linguagem,
porque impedem de nomear
isto e aquilo, porque fracionam
os nomes comuns ou os
emaranham, porque arruínam
de antemão a “sintaxe”, e não
somente aquela que constrói
as frases − aquela menos
manifesta,
que
autoriza
“manter juntos” (ao lado e em
frente umas das outras) as
palavras
e
as
coisas.
(FOUCAULT, 2002, p.XIII)
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Ana Cristina dos Santos (UERJ)

As obras de literatura fantástica e os estudos
críticos sobre o gênero são prolíferos na América
Hispânica. É possível encontrarmos vários estudos
sobre o tema, principalmente no que diz respeito à
literatura fantástica da Argentina e seus principais
autores, tais como Jorge Luis Borges, Julio Cortázar e
Adolfo Bioy Casares. Também há vários artigos e
resenhas sobre a produção de autores que instauraram
e consagraram o realismo mágico como Alejo
Carpentier e Gabriel García Márquez, respectivamente.
Porém, esses estudos tornam-se mais raros quando a
pesquisa se volta para os textos fantásticos dos autores
contemporâneos dessas áreas, e praticamente
inexistentes quando o tema é a narrativa fantástica
produzida pelas escritoras hispano-americanas
contemporâneas.
Devemos esclarecer que entendemos por
escritoras
hispano-americanas
contemporâneas
aquelas que publicaram a partir dos anos 70 do século
XX e início do XXI e continuam publicando até os dias
de hoje. Dentro desse marco específico, pinça-se um ou
outro artigo crítico e geralmente escrito em língua
estrangeira. Inclusive em eventos consagrados sobre o
gênero fantástico, são poucas as pesquisas
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apresentadas sobre o fantástico de autoria feminina.
Em nosso país, a publicação dos textos literários ou
críticos dessas escritoras ainda é inexistente. Mesmo
que muitas estejam inseridas no cânone literário de
seus países ou em um contexto maior, o da América
Hispânica,
suas
obras
são
completamente
desconhecidas no Brasil.
Por tal motivo, nosso estudo se debruça na
análise da produção literária dessas escritoras, mais
especificamente nas de Angélica Gorodischer
(argentina), Esther Díaz Llanillo (cubana) e María Elena
Llana (cubana) para inscrevê-las ou reescrevê-las no
cânone literário do fantástico contemporâneo de nosso
país2. Contudo, não desejamos somente discutir a
literatura escrita por mulheres na América Hispânica
dentro e a partir da presença do insólito em seus
textos, mas mostrar que grande parte da produção
literária dessas autoras pode ser classificada como
fantástico feminino (PAULA JR., 2011).
A classificação de Paula Jr. se ajusta a nossa
análise, especificamente quando verificamos que, nas
escritas de autoria feminina da América Hispânica das
últimas décadas do final do século XX, houve uma forte
crítica social ao papel de submissão imposto pela
sociedade
patriarcal
às
mulheres
e
a
heterodesignação3. Como consequência, revisaram-se
2

Das três autoras, apenas Angélica Gorodischer tem um livro seu
intitulado Querido Amigo (2006) traduzido e publicado no Brasil.
Sobre Esther Díaz Llanillo e Maria Elena Llana não há nada
publicado e tampouco pesquisas no meio acadêmico.
3
Segundo Femenías (2013, p.74) “...el momento de la
heterodesignación es aquél en el que quienquiera que sea está a
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os lugares de fala do feminino nas narrativas fantásticas
que se tornaram também um subterfúgio para a
discussão dos temas importantes para a revisão do
feminino na sociedade. Nesse contexto, o olhar
feminino – a possibilidade real de uma
autodesignação4– ressignificou o fantástico para poder
falar sobre a mulher e sua condição sócio-histórica.
Sob essa perspectiva, as narrativas fantásticas de
Angélica Gorodischer, Esther Díaz Llanillo e María Elena
Llanapermitem uma reflexão não só sobre o gênero
fantástico, mas principalmente sobre a escrita feminina,
o papel social da mulher e as questões de gênero-etnia
presentes na América Latina. Nesse artigo específico,
nossa análise se centra em 03 contos que fazem parte
da antologia De pajárosinvisibles y otroscuentos (2009),
especificamente “Verano”, “La novia” e “Claudina”, da
escritora cubana María Elena Llana. Os contos
presentes nessa antologia são, em sua maioria,
protagonizados por personagens femininas e permitem
a discussão do fantástico feminino, especialmente
quando as personagens questionam sua identidade e
os papéis sociais que lhe designam os espaços privados
em detrimento dos públicos e, com tal
questionamento, instauram uma nova ordem para suas
vidas que lhes ajuda a romper com os estereotipados
padrões de conduta impostos pela sociedade patriarcal.
merced de la definición del otro hegemónico sobre la base de
estereótipos que potencian un rasgo (considerado por lo general
negativo) sobre una multitud de otros posibles” (grifo do original).
4
“La posibilidad de encontrar un lugar propio como individuo
depende en buena medida de la posibilidad real de la
autodesignación.”(FEMENÍAS, 2013, p.74).
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Durante a década de 80 do século XX, as
mulheres latino-americanas protagonizaram diversos
movimentos sociais que contribuíram para que
ocupassem e transformassem os espaços públicos.
Dessa maneira, romperam com a milenar separação
estabelecida para os papéis e as instituições de gênero:
os espaços públicos para o masculino e o privado para o
feminino. Essa ruptura estava diretamente relacionada
à crítica feminista, cuja ideologia começara a circular no
continente na década anterior e objetiva revisar e
desconstruir
conceitos
seculares
considerados
indiscutíveis, tais como poder, universalismo,
identidade e os próprios termos feminino e masculino.
A partir dessa crítica, buscou-se a construção de
uma representação “verdadeira” para o sujeito
feminino, que partisse de seu próprio “olhar”: a
autodesignação. Essa nova representação rechaçava o
lugar e a autoridade da hétero designação patriarcal e
declarava que o lugar imposto à mulher pela e na
sociedade baseava-se apenas nas categorias discursivas
que
estipulavam
estereótipos
culturais
de
personalidade e comportamentos, como nos esclarece
Chanter:
A ideia de papéis dos sexos, ou
o que mais tarde passou a ser
chamado gênero, reconhecia
que a identidade não era
determinada no nascimento,
de acordo com alguma
natureza intrínseca, mas sim
era dependendo dos papéis
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estruturais que os indivíduos
desempenham na sociedade.
Tais papéis são desenvolvidos
em relação a estruturas sociais
que mudam ao longo do
tempo e que podem ser
múltiplas. (2011, p.19)

Com a noção de gênero, a crítica feminina
desvelou o paradigma patriarcal e pôde compreender
que os esquemas representacionais e a subjugação a
que foi imposta a mulher durante séculos possuíam
uma relação intrínseca com a noção do poder: quem
controlava o poder (em todas as suas esferas) tinha o
direito de representar os “outros” que estavam à
margem. E, nos países ocidentais, os “outros” eram
todos os “diferentes” da norma estabelecida pelo
poder, isto é, os que não pertenciam ao sexo masculino,
branco, classe média e heterossexual. Essa era (ou
ainda é?) a norma pela qual se media os “outros”. Ao
fazer essa inter-relação, as teóricas perceberam que as
representações das figuras femininas, históricas ou não,
eram impostas e disseminadas por práticas culturais e
discursivas e estavam relacionadas às pressões
políticas, econômicas e sociais que transmitiam
atitudes, qualidades e identidades como inerentes à
natureza de homens e mulheres.
Em outras palavras o sujeito-mulher era
discursivamente construído, inferiorizado, naturalizado
e excluído pelo sistema de poder – o discurso
hegemônico normativo – que dizia representá-lo. Como
consequência dessas reflexões, compreendeu-se que o
conceito “mulher” era uma construção inferiorizante, e,
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como tal, capaz de ser desarticulado, revertido,
modificado a partir do conjunto de vetores do poder
que o determinava, ou seja, se o papel da mulher era
uma construção cultural, então, ele poderia ser
desconstruído e reconstruído sob uma nova ótica.
Ao articular essas ideias à literatura, as escritoras
hispano-americanas (e podemos estender também a
todas as latino-americanas) consideraram fundamental
em seus escritos a revisão dos códigos culturais e
sociais com os quais suas sociedades se organizavam.
Suas obras refletiam sobre como em uma sociedade
constituída a partir do olhar hegemônico masculino, no
qual o papel da mulher restringia-se aos domínios
particulares e não aos públicos, o sujeito feminino era
silenciado e passivo. Essa representação do feminino
implicava a falta de visibilidade e de representação
social. Dessa forma, para reverter o papel social da
mulher, muitas escritoras tornaram-se também
ensaístas. Em seus ensaios explicavam e/ou reforçavam
as ideias feministas que circulavam em seus textos
literários:
El cultivo Del ensayo ha
permitido el acceso de lãs
mujeres a las “altas esferas”
del poder literario. Al abordar
este género, masculino por
excelencia,
han
podido
adelantar ideas “serias” y
adoptar posturas públicas,
subvirtiendo a la vez, con
humor e imaginación, los
esquemas
discursivos
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tradicionales.
p.95)

(VEGA,

1994,

A literatura tornou-se, para essas escritoras,
então, um instrumento de contestação do status quo,
de conscientização do papel feminino na sociedade e
do “ser” feminino. Suas narrativas configuraram um
novo espaço para a mulher, razão pela qual a
construção identitária foi (e ainda é) um dos temas
constantes em suas obras: as personagens femininas
enfrentam constantemente o movimento de revisão,
destruição e reconstrução do modo de ser. Essas
escritoras são conscientes de que escrevem a partir de
outro lugar, o feminino, como nos assevera a escritora
argentina Angélica Gorodischer, em uma entrevista
recente, ao responder à pergunta “Existe uma escrita
feminina?”:
hay
textos
escritos
por
mujeres [...] que tienen
conciencia de género. Eso es lo
que yo llamo literatura
femenina [...] creo que muchas
de nosotras escribimos con
conciencia de que somos
mujeres y que estamos
escribiendo desde el ser mujer
(SANTORO, 2011)

Contudo, o mesmo poder que excluiu as
mulheres das esferas sociais as excluiu também do
cânone literário. A cultura, que se encontra igualmente
dominada pelo poder hegemônico patriarcal,
determina quais são os saberes mais reconhecidos e,
por conseguinte, os que têm maior privilégio. Logo,
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definem historicamente o “valor cultural” dos textos,
definindo sua aceitação ou não na sociedade. Isto é, a
mesma “autoridade masculina” que dita os padrões
sociais e culturais dita também a norma, o cânone.
Assim, o poder masculino originou um cânone literário
sustentado no falogocentrismo e na desvalorização de
qualquer produção escrita pelo “outro”, o sujeito
feminino. Como consequência, a literatura de autoria
feminina foi menosprezada, silenciada, invisibilizada e
excluída do cânone, pelo simples fato de ser escrita por
mulheres:
Marginadas estamos desde
que el cromañón nos prohibía
hacer dibujitos en las paredes
de las mejores cavernas. Lo
único que ha cambiado es que
ahora lo sabemos. Cuando la
literatura latinoamericana hizo
¡BUM! las escritoras estaban
ocupadísimas: en la cocina.
(VEGA, 1994, p.92)

Nesse universo, somente algumas poucas
escritoras (que escreviam segundo os modelos
preconizados) lograram ingressar no cânone literário.
As escritoras excluídas desse modelo literário tiveram
suas obras relegadas ou diminuídas em relação à
produção masculina, ou seja, foram consideradas vozes
desvalorizadas ou inferiorizadas. Essa exclusão
determinou que a produção literária dessas escritoras
não fizesse parte dos estudos acadêmicos e, como
consequência, não fosse utilizada como corpus de
pesquisas acadêmicas. Tais fatores contribuíram e
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contribuem para a omissão das narrativas de autoria
feminina em sala de aula e nos estudos teóricos. Por tal
motivo, um dos trabalhos da crítica literária feminista
contemporânea é resgatar esses textos e torná-los
“visíveis”, ressaltando que a omissão deles no cânone
literário é uma questão relacionada às condições
socioculturais e ideológicas.

Nesse contexto, faz-se necessário o resgate da
literatura fantástica escrita por mulheres a partir e
dentro do insólito ficcional, pois a omissão de textos
fantásticos de autoria feminina pelo cânone leva muitos
a acreditarem que a literatura fantástica na América
Hispânica é uma prática exclusivamente masculina.
Entretanto, com o resgate realizado pela crítica
feminista, esse panorama começa a mudar. Além de a
literatura do insólito se nutrir de um grande número de
produção de autoria feminina, vários críticos (quase
sempre mulheres) começaram a resgatar do
“esquecimento” autoras “encobertas” pelo cânone
literário masculino.
Esse é o caso da literatura fantástica produzida
pelas autoras de nosso estudo. Suas obras discutem
temas importantes para a revisão do feminino nas
sociedades hispano-americanas. Com isso, seus textos
abordam temas inerentes à condição de opressão
feminina que nem sequer são mencionados na
literatura fantástica androcêntrica. Essas escritoras
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instauraram, desde a década de 605, dentro do insólito
ficcional, o fantástico feminino que se diferencia do
fantástico tradicional, escrito em sua maioria por
autores masculinos. Em seus textos, mesclam a teoria
do fantástico com a de gênero. Contudo, não é
somente a fusão das duas teorias em uma mesma
narrativa que possibilita a classificação do texto escrito
por uma mulher como fantástico feminino.
Para Paula Jr. (2011, p.94), algumas marcas são
necessárias para a classificação de um texto fantástico
de autoria feminina em fantástico feminino. A primeira,
e condição sinequa non, é que o texto seja de autoria
feminina e que a protagonista também pertença a esse
gênero. O que origina a segunda marca específica no
fantástico feminino: uma abordagem direta ou indireta
dos temas inerentes ao feminino e desde uma
perspectiva feminina (a teoria de gênero). Essa
característica se relaciona intimamente com o duplo
papel da autora: de mulher e de escritora. Tal
característica permite a autora trazer para o texto,
dentro de uma perspectiva sócio-histórica, os
mecanismos de dominação patriarcal que, através de
uma violência simbólica, desqualifica, nega, invisibiliza
e fragmenta o sujeito feminino ou utiliza
arbitrariamente o sistema de poder sobre ele.
Sob esse ponto de vista, compreende-se por que
um dos temas predominantes no fantástico feminino é
a alteridade, convergindo para um dos temas
recorrentes do insólito ficcional: o desdobramento de
5

A escritora mexicana Elena Garro revitalizou o fantástico latinoamericano, em 1964, com o livro de contos La semana de colores.
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sua personalidade, o duplo. No fantástico feminino, o
duplo apresenta-se sob duas perspectivas: a mulher
enfrenta a si mesma, num desdobramento da
personalidade ou enfrenta o sexo oposto na luta contra
a coerção feminina, enfrentando assim, o seu Outro.
Dessa forma, apresenta-se mais outra característica do
fantástico feminino: a busca pela identidade, ou seja, as
protagonistas
enfrentam
constantemente
um
movimento de reconstrução identitária. É a
necessidade da autodesignação, de a mulher construir
uma identidade própria diferente dos estereótipos
construídos pela heterodesignação do discurso
hegemônico, pois como asseveram Figueiredo e
Noronha: “a questão identitária só interessa e só é
reivindicada por aqueles que não são reconhecidos por
seus interlocutores” (2005, p.191 – grifo da autora).
Nesse contexto de ressignificação da identidade
feminina desde os espaços privados para os públicos,
insere-se a temática do fantástico feminino nos contos
analisados de María Elena Llana.

A autora nasceu em Cuba em 1936. Além de
escritora, é jornalista profissional e roteirista de rádio e
televisão. Pertence a uma geração de escritores que
começou a publicar na última metade do século XX,
após a revolução cubana que derrubou o governo do
então ditador Fulgêncio Batista, em 1959. Segundo
Sardiñas Fernández (2010, p.143), a autora publicou de
forma escalonada ao longo dos períodos cruciais da
cultura e da história cubanas. Faz parte de uma longa e
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destacada tradição de mulheres contistas da literatura
cubana atual6. É considerada pela crítica literária como
uma das mais importantes contistas cubana e hispanoamericana contemporânea. Sua produção literária é tão
importante no continente que López-Cabrales (2007,
p.181) acrescenta que María Elena Llana é uma das
poucas mulheres narradoras de ficção que aparece de
maneira consistente em diversas antologias nacionais e
internacionais latino-americanas.
Em 1965, publicou seu primeiro livro de contos
La reja. Não publicou nada nos anos cinzentos da
revolução cubana. Nessa época, escrevia e guardava
seus contos, porque pensava que
sus textos no tuvieran nada
que decir al público y a la
crítica cubanos ansiosos de
escuchar
testimonios
revolucionarios e triunfos de
ardores guerreros (LOPÉZCABRALES, 2007, p.181)

Retornou ao cenário literário em 1983, com a obra
Casas del Vedado. Com esse livro de contos, ganhou o
Prêmio da Crítica de Cuba. E a partir de então, publicou
Castillo de naipes (1988); Ronda en el malecón (2005);
Apenas murmullos (2005); En el limbo (2009) e as
antologías Casi todo (2007) e De pajáros invisibles y
otros cuentos (2009). Sobre o fato de sua produção ser
prioritariamente de contos, Llana esclarece que:

6

Segundo López-Cabrales (2007), Cuba é o país que possui a maior
produção literária escrita por mulheres do Caribe.
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Eso no quiere decir que alguna
vez no escriba una novela. De
hecho, ya tengo una casi
terminada, que no termino
nunca,
porque...
bueno,
porque
siempre
se
me
atraviesa un cuento, que llama
a otro y me reta a completar el
libro. Es que los cuentos
atrapan en su propia esencia,
seducen porque desde el
primer momento ya uno
intuye cómo va a terminar y
eso parece simplificar las
cosas, máxime porque la
experiencia demuestra que en
diez o doce cuartillas se puede
lograr un buen propósito. Yo
concibo el cuento como un
disparo certero y rápido que va
del título al punto final. Los
recovecos
sobran.
(CARDENTEY LEVIN, 2005, s/n)

Seus contos foram traduzidos para vários
idiomas. Porém, nenhum chegou a ser traduzido e
publicado no Brasil. Todas suas obras se caracterizam
por serem de caráter ficcional e pertencente ao
fantástico. Durante mais de quatro décadas foi
considerada como uma das maiores representantes do
conto fantástico em Cuba (CARDENTEY LEVIN, 2005). O
fato fantástico é o leitmotiv para a autora discutir as
relações humanas. Desse modo, temas como a solidão,
a angústia, a liberdade e os problemas existenciais das
personagens são os mais constantes em suas
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narrativas. Por meio deles, Llana constrói as condições
básicas, segundo Todorov (1981, p.19-20), para a
criação do efeito fantástico em suas obras: a realidade
cotidiana e conhecida serve de base para que ocorra
um evento não explicável pelas leis do mundo real e
conhecido – o impossível – que, abruptamente,
materializa-se no mundo real, instaurando no leitor a
dúvida frente ao acontecimento fantástico. Assim, em
seus contos há a convivência conflitiva entre o real e o
impossível que define o gênero fantástico e o distingue
das outras categorias mais próximas, como nos expõe
Roas (2009, p.94).
Em suas narrativas, é comum as personagens
conviverem com fantasmas, falarem com seres
desconhecidos, transpassar tempos e espaços; ou seja,
deambulam por uma realidade fronteiriça com o
impossível, na qual há sempre a necessidade de vencer
os seus próprios limites e ir além de seus
condicionamentos socioculturais e históricos. Por tal
motivo, não nos surpreende que em seus contos, o
protagonismo caiba às personagens femininas de faixas
etárias variadas, em situações recriadas no âmbito
doméstico. Contudo, a autora afirma não existir em sua
obra uma “vontade de gênero”, ou seja, um feminino
que se oponha à sociedade masculina. Esclarece que
escreve sobre mulheres, porque suas experiências são
de mulher. Então, é somente sobre essas experiências
que pode escrever:
Como mujer, mis experiências
de ben ser más femeninas que
masculinas pero eso es algo
que se da ajeno a mi voluntad.
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El ámbito doméstico de mi
infancia fue muy fuerte y bien
definido por el matriarcado.
Crecí en la tradicional familia
hispanocubana de catolicismo
sin curas, tías solteronas –y
vírgenes, que es lo peor–,
madres de un solo novio y un
solo
esposo,
y
abuelas
autoritarias y veneradas. Los
hombres
trabajaban,
las
mujeres gobernaban la casa.
Era un orden perfecto del cual
me salí tan pronto pude, pero
que me capacitó para ser
mujer y hombre al mismo
tiempo. (CARDENTEY LEVIN,
2005, s/n)

Na entrevista, a autora afirma que em sua obra
há muito mais uma “vontade reivindicadora” da mulher
que faz e não se lamenta de não ter feito por causa de
uma sociedade masculina hostil que uma “vontade de
gênero” (CARDENTEY LEVIN, 2005, s/n). Porém, não
concordamos com essa afirmação da autora, pois
acreditamos que a “vontade reivindicadora” é a que
instaura a “vontade de gênero”, como bem podemos
observar na obra De pájaro sinvisibles y otros cuentos
(2009). Dos oito contos que compõem o livro, seis são
protagonizados por personagens femininas; um divide
o protagonismo entre um casal e apenas um possui
como protagonista um homem. E, acreditamos que não
por acaso, os contos que abrem e fecham a antologia,
“Verano” e “Claudina”, respectivamente, abordam a
questão da liberdade feminina, opondo os espaços
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privados, próprios do sujeito feminino aos espaços
públicos da participação social e política, da liberdade.
Os contos retratam a oposição existente entre a
manutenção dos modelos impostos pela sociedade nos
espaços privados às liberdades pequenas e cotidianas
que a mulher conquista no espaço público (muitas
vezes às escondidas) de fazer as coisas conforme sua
vontade, sem prender-se a quaisquer convenções que
lhe impeça “ser”. É baseado nessas atitudes,
encontradas na maioria de suas personagens, que
afirmamos que há uma “vontade de gênero” nas obras
de María Elena Llanae, portanto, essas se instauram no
fantástico feminino. Opinião também compartilhada
por Sardiñas Fernández ao analisar os personagens
femininos presentes na poética da autora:
Los personajes mujeres, como
una tendencia y, a veces, como
una constante desde La reja,
son una muestra de cómo la
cuentística de María Elena
LLana - no forzosa mente la
escritora desde luego -se
define a partir de una postura
de gênero [...] (2010, p.149)

Em todos os contos protagonizados pelas
mulheres há a questão da alteridade, do duplo, ela – a
personagem– e a “outra” - o espelho dela própria.
Neles, as personagens femininas se encontram em
situações do cotidiano, em que subitamente irrompe a
irrealidade do fantástico para lhes oferecer uma visão
diferente da realidade em que vivem e assim,
questionarem a sua maneira de ser. Desse modo, o
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fantástico conduz as personagens a dois caminhos. O
primeiro, ao encontro como seu “outro” que lhes
convida a abandonarem o espaço do conforto, da
“casa” em que perderam a individualidade e partirem
em busca de um espaço aberto, público e, portanto,
menos repressor, no qual não estão presas às
convenções. O segundo, a busca pela individualidade
perdida ao saírem da segurança do espaço privado e se
inserirem nos espaços públicos. Esses dois caminhos
possibilitam às personagens o encontro com suas
personalidades e acarretam um questionamento
identitário.
Logo, sob essas duas ótica se inserem os contos
da antologia que ora analisamos. Neles, as ações
transcorrem na dualidade do espaço privado/fechado e
aberto/público, no qual ocorre a transgressão da ordem
“real”. A inserção do impossível problematiza ora o
espaço de reclusão que a sociedade destinou à mulher
e o desejo pelo espaço público/aberto, espaço de
liberdade negado a ela pela sociedade; ora a busca pela
identidade perdida à proporção que ganhava o espaço
público. Essas problematizações conduzem as
personagens femininas a sua outredade, que culmina
com uma ressubjetivação: passam de condição de
objeto a de sujeito, na qual podem ser elas mesmas,
sem as rédeas da opressão falogocêntrica que lhes diz
como devem se comportar e, consequentemente, ser.
No conto “Verano” que abre a antologia
analisada, a narrativa é contada de forma linear, por um
narrador em terceira pessoa, que, após alguns
parágrafos, assume o ponto de vista da protagonista: a
secretaria Águeda. Nele a personagem convive com
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dois espaços temporais: o fechado, do escritório, e o
aberto, o do mar em que a protagonista – Águeda –
nada diariamente. A narrativa parte de fatos cotidianos,
descritos de maneira detalhada, mas que, desde a
primeira frase, incitam a estranheza: “El cliente salió
con cara de haber visto visiones [...]” (LLANA, 2009,
p.11). Porém, não há nenhuma explicação para o
ocorrido. O gerente vai à sala da secretaria para
averiguar o que aconteceu e ela lhe responde que
nada. Algumas outras “pistas” no conto indicam para
um leitor mais avisado que os fatos narrados rompem
com a normalidade que se esperam deles: o temor da
secretaria, a constatação do gerente da presença de
sentimentos na reação da secretaria. Até que,
subitamente, o fantástico se instaura, sem nenhuma
explicação para o leitor e sem nenhum assombro para a
personagem.
Inicialmente, sabemos sobre Águeda através da
descrição do gerente que não a vê como pessoa, mas
como uma peça a mais no escritório, um simples objeto
ou uma
máquina de escribir a máquina
[...] Porque, pese a ser
refractaria a la electónica, no
otra cosa era una mujer sin
marido, sin hijos, sin dietas, sin
manías,
ambiciones
ni
aficiones (LLANA, 2009, p.11)

Com isso, o conto se insere na perspectiva da mulher
que perde a sua individualidade à medida que ganha os
espaços públicos. Em nenhum momento esse narrador
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a vê como sujeito e inclusive se espanta ao perceber
que ela tem reações humanas:
Y
entonces
ocurrió
lo
asombroso:
La
señoria
Áqgueda se destendió Del
trabajo y se volvió hacia él, con
algo
parecido
al
temor
reflejado en el rosto. Temor, sí.
Su primera reacción humana
em los próximos pasados tres
mil seiscentos cincuen tipico
días. (LLANA, 2009, p.11)

A personagem é apenas uma peça eficiente na
engrenagem que faz funcionar de maneira exemplar a
empresa: “Su tenaz eficiência la había convertido en la
roca, el pilar, da viga mayor de La papelaría de la firma,
incluso en memoria y agenda oral de sus funcionarios”
(LLANA, 2009, p.12). Por tal motivo, o gerente se
surpreende ao ver o cliente sair da sala de Águeda
assustado. Toda a narrativa transcorre nesse espaço
fechado – a sala em que trabalha Águeda. Ao entrar na
sala da secretaria, o gerente percebe que ela está
molhada, e que o ar condicionado não funciona bem e
inclusive fez uma poça no chão da sala. Estranha os
respingos em torno da poça, mas nada comenta. Esse
estranhamento dá uma nova pista para o leitor (por
que em uma poça haveria respingos?), mas a narrativa
prossegue sem se deter nesse detalhe. Ao perceber que
a sala está quente, o gerente informa à secretária que
mandará consertar o ar condicionado. Contudo, para a
surpresa do leitor (uma vez mais o estranhamento), a
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secretaria não quer que o aparelho seja consertado: “–
No se moleste, puede dejar lo así” (LLANA, 2009, p.11).
Após a saída do gerente da sala, a narração se
centra em Águeda e nesse momento se instaura o
fantástico na narrativa, pois
como quien avanza hacia el
mar, La señorita Águeda entró
en el charco [...] La señorita
Águeda sintió que se hundía,
que
estaba
cayendo
a
profundidades inimaginables
(LLANA, 2009, p.13-15)

A poça de água se transforma em um mar no qual a
secretaria mergulha diariamente e nela se esquece de:
ser sólo la señorita Águeda,
con años y años de servicios
impecables, capaz de teclear
documentos de todo tipo,
organizarlos,
archivarlos,
identificarlos, recordarlos y
estar pendiente de cuanto se
relacionaba con la sacrosanta
misión
de
apuntalar
el
bienestar ajeno. (LLANA, 2009,
p.14)

A ruptura espacial converte o espaço opressor da
sala de escritório, no qual a secretária prescinde de sua
identidade, no espaço da liberdade, o mar, no qual,
após cada mergulho, pode livrar-se de ser apenas a
eficiente empregada do escritório. A poça se converte
no espaço do encontro, da ruptura, em que se dá a
busca e a descoberta do “eu”:
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se reconcilio con su trabajo; es
decir con su vida, dejando se
mecer, de cuando em cuando,
em su propio mare internum
laxadamente tendida, como
ahora (LLANA, 2009, p.14)

Com a ruptura espacial, o conto introduz a alteridade
em que a personagem enfrenta a si mesma: a eficiente
secretaria e a mulher que se deleita no mar. A inserção
do duplo permite um outro olhar sob a personagem:
ela não é somente a secretaria eficiente descrita pelo
gerente, mas a mulher, renovada após cada mergulho,
que se encontra consigo mesma e com suas emoções.
Essa dualidade permite a Águeda romper com a sua
“sacrosanta misión de apuntalar el bienestar ajeno”
(LLANA, 2009, p.14). Assim, podemos associar a missão
feminina da secretaria de buscar sempre o bem-estar
alheio ao papel reservado para a mulher pela sociedade
hegemônica, no qual essa deve sacrificar os seus
desejos pelos dos outros. Para romper com esses
padrões, a mulher deve mergulhar em si mesma
“cayendo a profundidades inimaginales” (LLANA, 2009,
p.15), em seu mar interno e encontrar-se.
Ao instaurar o fantástico, a narrativa instaura
também uma nova ordem em que a personagem não
se preocupa mais com os desejos dos outros, mas com
o seu próprio prazer. A ruptura espacial e a presença do
duplo manifestam a tensão existente entre o espaço do
escritório no qual é apenas um objeto – a eficiente
secretária e o regresso ao seu espaço íntimo no qual
pode ser ela mesma:
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Entonces, reprimiendo apenas
una placentera sonrisa que
nadie le había visto jamás em
lós
labios,
se
levanto
desabotonó su vestido y se
quedó
completamente
desnuda en medio de La pieza
(LLANA, 2009, p.13)

A inserção do fantástico no conto acentua, assim,
os conflitos de personalidade existentes nesse sujeito
feminino. A mudança dos papéis assumidos pela
personagem feminina, por meio da ruptura dos padrões
de conduta determinados pela sociedade para si, a
conduz a uma renegociação identitária. É na busca por
si mesma, pela identidade perdida em meio aos
espaços públicos que a secretaria se encontra. É nele
que a personagem se encontra consigo mesma, com
seu interior, o seu “mare internum”. Porém, é um
encontro ainda fugidio, do qual tem apenas uns poucos
momentos “roubados” de sua permanência nos espaço
do escritório:
A eso de las siete, la
paradigmática empleada tomó
su cartera y se dirigió a la
puerta, desde cuyo umbral
Miró condulce pesadumbre el
agua ya regesada a sus
dimensiones de pocena plana
[...] Acaba de sentir la nostalgia
anticipada que produce el
último día de vacaciones
(LLANA, 2009, p.15)
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Como um círculo, o conto que encerra a
antologia, “Claudina”, possui o mesmo tema do conto
que a inicia: a posição entre os espaços públicos e o
privado pelos quais circula a narradora. Se no primeiro
conto a narradora se entrega ao espaço aberto e nele
se encontra, nesse ocorre o contrário, o espaço exterior
é considerado hostil, caótico e agressivo para a
protagonista. Essa é uma mulher solitária, sem nome,
sem profissão, sem marcas claras que a identifique e
que vive em uma casa na qual as janelas se encontram
sempre fechadas. Fica claro no decorrer da narrativa
que ela não deseja abandonar o espaço familiar e
protetor da casa, onde se refugia para manter-se a
salvo, para se lançar à rua, ao espaço público. Contudo,
o espaço público se concretiza em sua vida através da
irrupção do fato fantástico, apresentado já desde as
primeiras linhas do conto: a chegada da professora
Claudina que se instalou em sua casa, sem a sua
permissão e que insiste em manter as janelas abertas.
A chegada de Claudina à casa não é explicada
nem para o leitor, nem para a protagonista: Um dia a
narradora recebe os objetos de Claudina, entre eles um
piano de cauda que a professora utiliza para dar aula, e
descobre que essa se instalou em sua casa: “Si Claudina
llegó en algún momento, si de una u otra forma se
instalo en mi casa, debo tomar como punto de partida
la entrada del piano em la sala” (LLANA, 2009, p.83).
Algumas pessoas passam a telefonar para a casa da
narradora, perguntando por Claudina e, inclusive vão
visitá-la. Em vão, a narradora tenta dizer que Claudina
não mora lá. Ao mesmo tempo, em sua casa, as janelas
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começam a aparecer abertas, deixando entrar a
claridade e o ruído da rua.
Se em um primeiro momento a narradora refuta
a presença de Claudina, aos poucos vai acomodando
suas coisas em sua casa e aceitando a sua presença:
“Coloqué latetera en una repisa La cocina y llevélas
partituras al cuarto de coser, sinpercatarme de que
estaba comezando a instalar Claudina en la casa”
(LLANA, 2009, p.88). Alguns indícios no texto vão
criando conexões que revelam a nós, leitores, que
Claudina é o duplo independente da narradora:
“Claudina no es más que um espejismo” (LLANA, 2009,
p.93) ou “Claudina puede ser todas las cosas y todas las
sensaciones... ¡Usted misma!” (2009, p.105). O
encontro entre as duas não acontece, mas a narradora
a presente a Outra como familiar:
En ese momento ya doblaba la
esquina y la mujer que iba al
volante, cuyo rostro no puedo
describir, pero que me pareció
profundamente
conocido,
miro sonriente hacia la casa,
despidiendo se tal vez de la
ventana, de las ramas del
pino...o de mí (2009, p.108)

María Elena Llana não está interessada em explorar o
encontro com o Outro, quase sempre terrível, mas de
mostrar a vida vazia, que carece de referentes da
protagonista. A narradora representa a mulher do
espaço privado, que escolhe presevar-se no espaço
protetor da casa e, assim, mantém uma vida estável,
segura, mas sem finalidade e sem identidade, ao
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contrário de Claudina. Essa simboliza a vontade
feminina, a liberdade conquistada através das ações
cotidianas, a escolha por fazer as coisas conforme o seu
desejo, enfim, representa a liberdade oriunda dos
espaços públicos que a narradora não se atreve a
vivenciar.
O conto “La novia” também representa a volta
para o espaço privado, mais protetor, porém, sobre
outro prisma, não significa a negação do mundo
público, mas a valorização dos sentimentos femininos
que conduzem a uma satisfação plena. Se em
“Claudina”, o fantástico se instaura nas primeiras linhas
do conto; nesse, somente nos parágrafos finais
constatamos a presença do fantástico e a oscilação
entre a realidade e a não realidade, até a ruptura com a
ordem racional do tempo. Contudo, a presença do
duplo, que se fusiona em uma só personagem, faz-se
presente desde o início da narração. Em “La novia”, a
personagem-narradora – uma jovem de 20 anos – vai
passar uma temporada na casa de seus tios. Ao chegar,
todos a confundem, pela semelhança física com Cecilia,
a prima morta há anos, no dia de seu casamento.
Inclusive o viúvo da prima – Gabriel – que mora com os
sogros:
Yo no supe si aquel “igual” se
refería a los años que yo
representaba, - la edad en que
murió mi prima - o al parecido
físico con ella. De todas
formas, no me fue difícil
encontrar sobre una repisa un
retrato suyo y me quedé
muda. Éramos lo más parecido
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que una persona puede ser a
otra. Y el saludo de Gabriel
tomó consistencia: - Celebro tu
regreso. (LLANA, 2009, p.19)

A narrativa prossegue até a total fusão da
narradora com o seu outro “eu”: Cecília. A leitura do
texto nos mostra que a narradora é a protagonista e
Cecilia o seu passado. Ambas, de alguma forma, são a
mesma A visita da narradora e Gabriel à casa na qual a
prima moraria com o marido funciona como a “porta”
de passagem para a fusão das duas. Nessa visita, a
narradora perde a noção do tempo presente e vai se
“deslocando” para o passado e para os braços de
Gabriel. É Gabriel quem, ao longo da narrativa, faz a
união do presente com o passado, marcando a
presença de Cecilia na casa, a partir da estada da
narradora: “– Llegué a temer que no vinieras”(LLANA,
2009, p.22). À medida que se entrega às carícias de
Gabriel, o passado se instaura sobre o presente a ponto
de anulá-lo. Porém, a anulação não é apenas do tempo
presente, mas também da narradora que não sabe se é
ela própria ou a prima Cecilia:
Se corpo rizóla sorda pulsación
del lugar, porque em el retrato
de Cecilia me vi a mi misma
ataviada con galas de novia.
Hice um esfuerzo por recobrar
la cordura (2009, p.25)

A oscilação entre a narradora e Cecilia – o
passado e o presente – se desfaz quando a narradora
escolhe cruzar o portal que separa os dois limites
temporais no qual se encontrava: “Estaba detenida em
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um indefinible umbral. [...]” (LLANA, 2009, p.25). Cruzar
o portal significa aceitar o encontro e a união com o seu
Outro que se converte nela própria: Cecilia.
Simbolicamente significa o despertar da mulher, já que
antes era “una mujer dormida” (2009, p.24). Esse
despertar denota o retorno da mulher a sua essência,
ao regresso do que podemos entender como uma das
formas do “eu” ou da identidade plena: o poder de
escolher o seu próprio destino.
Me tomó en los brazos para
conducir me hacia la alcoba
con placentera solemnidad [...]
En el trayecto pasamos frente
a la consola y entonces advertí
que sobre aquel mueble no
había retrato alguno, sino un
espejo opacado por el tiempo.
(LLANA, 2009, p.27)

Desse modo, nos contos analisados, a dicotomia
entre os espaços privados e os públicos serve para a
discussão dos papéis femininos que afetam a
construção e a reconstrução identitária. Nos contos, é
possível perceber que o abandono do espaço privado e
a inserção no espaço público são importantes para o
sujeito conseguir escapar dos estereótipos

construídos pelo Outro para si; e, assim, entender
o seu lugar na família, no trabalho e na sociedade
em que vive.
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Em nossa análise, constatamos que a obra da
escritora cubana María Elena Llana mescla a teoria do
fantástico com a teoria de gênero. A temática de seus
contos se centra nos dois pilares básicos da crítica
feminista: a discussão sobre a mulher e sua condição de
opressão e marginalização dentro das sociedades em
que estão inseridas e a reconstrução de suas
identidades. Ademais, esses elementos se mesclam
com os elementos característicos da teoria do
fantástico: a sobreposição ou fusão espacial e temporal
e a presença do duplo. Dessa forma, os contos da
autora podem ser classificados como pertencente ao
fantástico feminino.
As personagens femininas dos contos analisados
da autora são mulheres que escolhem a liberdade, que
não se confinam no mundo privado estipulado para
elas pela sociedade hegemônica. Buscam, por meio da
fissura aberta entre o real e o impossível, a vida que
almejam. Nessa, encontram a liberdade para ser o que
quiserem. Os contos analisados propõem, através do
insólito ficcional, uma realidade outra para o feminino,
na qual através da autodesignação, a mulher possa ser
sujeito, sem preocupar-se com os padrões estipulados
pelo Outro masculino.
Verificamos
que
para
alcançar
essa
autodesignação, o sujeito feminino dos contos
analisados roça com a outredade fantástica, o seu
duplo (que é Outro e ela própria), com o qual
frequentemente se fusiona. Assim, cruza os tênues
limites que separam essa realidade da fantástica, e,
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nesse outro espaço reconstrói a sua subjetividade. Essa
reconstrução identitária encontra-se diretamente
relacionada à questão de gênero, pois a noção de
identidade foi um conceito chave vinculado à diferença
sexual para combater o sistema de dominação
potencializado pelas sociedades patriarcais.
Dessa maneira, María Elena Llanain corpora-se a
outras escritoras hispano-americanas cujas narrativas
fantásticas não interrogam somente a realidade
referencial, mas também a posição da mulher dentro e
na sociedade em que vivem. Por tal motivo, a análise
da produção da autora, ainda que apenas de alguns
contos, sob a égide do fantástico feminino como feita
nesse trabalho, é necessária para mostrar a sua
participação na construção do fantástico e integrá-la
como uma representante importante no contexto
literário e acadêmico do gênero, a fim de inscrevê-la no
cânone literário do insólito em nosso país.
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Ana Cristina Teixeira De Brito Carvalho (UFPB)

Bufo & Spallanzani é um romance do escritor
brasileiro Rubem Fonseca, publicado em 1985. Esta
narrativa ficcional apresenta-se como uma paródia a
vários gêneros literários, mas principalmente ao gênero
policial, uma vez que sua trama se constitui por meio
da superposição de várias investigações que se
interligam, passando a constituir a forma do texto. Para
Linda Hutcheon (1991), o texto que se constitui a partir
de sua capacidade de autorreferenciar-se é
denominado de narcisístico, em referência ao mito de
Narciso e seu caráter autorreflexivo. Linda Hutcheon
observa que a metaficção não é um fenômeno novo e
nem mesmo mais envolvente ou esteticamente melhor
do que outras formas ficcionais. A crítica considera a
metaficção como parte de uma extensa tradição
novelística e avalia que o que a torna diferente e digna
de atenção é seu grau de internalização da
autoconsciência sobre realidades de leitura de toda
literatura (HUTCHEON, 1991, p.XVII). Notamos que a
metaficção consegue introjetar em vários níveis da
narrativa a consciência sobre a diversidade de leituras
que a constituiu. Sobre esse aspecto é importante
ressaltar que, embora a literatura, de modo geral, se
constitua na relação estabelecida com outros textos, na
narrativa metaficcional essa relação intertextual ou
transtextual é assumida e exposta conscientemente em
diversos níveis do texto como parte fundamental de
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seu processo de construção formal. Como forma de
exemplificação desse pressuposto, podemos observar
no romance B&S referências diretas e indiretas a outros
universos diegéticos, a outros gêneros literários e a
outras modalidades artísticas e culturais atuando em
diversos planos ou níveis textuais como, por exemplo,
na reiteração de estruturas linguísticas enunciadas no
próprio texto; na repetição da caracterização de
personagens e ambientes de outros romances; na
apresentação de ações de personagens que fazem
referências a outras ações de personagens marcantes
da tradição literária; na discussão de conceitos e temas
constantes da tradição literária; na retomada de nomes
de personagens literários e/ou históricos; nas
referências diretas a nomes de autores e obras; no
espelhamento de aspectos da própria trama, que se
repetem em momentos diversos da narrativa; e etc.
Essas referências, comuns não só no âmbito literário,
mas nas artes em geral, diferenciam-se na metaficção
por serem reapresentadas de forma consciente, sem
subterfúgios. Nossa conclusão é que o texto
metaficcional se reconhece como ficção e demonstra
essa consciência através de uma forma que assume que
sua existência só se efetiva na relação com outras
obras. Assim, o escritor apresenta, nos diversos níveis
narrativos, os textos que foram capturados e
reconfigurados para a constituição de seu próprio texto.
Para que esse efeito seja obtido, é necessário que o
leitor seja levado a perceber essas reconfigurações
como o método de construção formal do texto. Ele
precisa manter-se consciente de que está diante de um
processo de construção ficcional, por meio de certo
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distanciamento, para que possa conservar sua
capacidade crítica, que uma total identificação com o
texto poderia comprometer. Essas relações também se
estabelecem no nível intradiegético. Determinadas
passagens do texto retomam o próprio universo
diegético já referido, ampliando-o ou reiterando-o,
constituindo, assim, um nível peculiar de diálogo
ficcional. Em seu livro Narcissistic narrative: the
metafictional paradox, Linda Hutcheon define o
conceito de metaficção como “ficção sobre ficção, ou
seja, ficção que inclui em si mesma um comentário
sobre sua própria identidade narrativa e/ou linguística”
(1991, p.1 – tradução do autor). Segundo a crítica, o
adjetivo qualificativo “narcisística”, escolhido para
designar a autoconsciência textual, não tem sentido
pejorativo, mas principalmente descritivo e sugestivo,
como as leituras alegóricas do mito de Narciso. Nesse
sentido, identificamos o texto em análise como uma
narrativa metaficcional e a paródia como um dos
recursos metaficcionais presentes no romance Bufo &
Spallanzani. No entanto, o tipo de paródia a que nos
referimos é aquela desenvolvida preponderantemente
nas narrativas do século XX, cuja forma é explicitada
por Linda Hutcheon, para quem
a paródia é, pois, na sua
irônica
“transcontextualização”
e
inversão,
repetição
com
diferença. Está implícita uma
distanciação crítica entre o
texto em fundo a ser
parodiado e a nova obra que
incorpora,
distância
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geralmente assinalada pela
ironia. Mas esta ironia tanto
pode
ser
apenas
bemhumorada, como pode ser
depreciativa; tanto pode ser
criticamente construtiva, como
pode ser destrutiva. O prazer
da ironia da paródia não
provém
do
humor
em
particular, mas do grau do
empenhamento do leitor no
“vai-vém”
intertextual
(bouncing) para utilizar o
famoso termo de E.M. Forster,
entre
cumplicidade
e
distanciação. (1985, p.48)

É importante enfatizar, a partir da citação do
texto de Linda Hutcheon, que a transcontextualização é
um fenômeno que recoloca o hipotexto em uma nova
configuração estética. Diferentes ideologias, cultura,
linguagem, espaço e tempo vão constituir o novo
contexto no qual a narrativa-fonte deve acomodar-se.
Seu conceito de paródia – que se diferencia do conceito
bakhtiniano por não aliar à noção do ridículo –
conforma-se ao modo como foi realizada a integração
do romance policial em B&S. De acordo com a crítica,
“Nada existe em paródia que necessite da inclusão de
um conceito de ridículo, como existe, por exemplo, na
piada, ou burla, do burlesco” (1985, p.48).
As referências ao gênero policial e mistério se
dão por meio da descrição dos processos investigativos
característicos em romances do gênero, mas são
principalmente construídas com base na reprodução de
características
dos
personagens-investigadores
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presentes na literatura clássica universal. Como
exemplo, podemos citar o detetive Sherlock Holmes, da
obra de Conan Doyle, cujos métodos investigativos
assemelham-se aos utilizados pelo personagem Ivan
Canabrava; inspetor Javet, chefe de polícia do romance
Os miseráveis, de Victor Hugo, cuja conduta e valores
apresentam semelhança com a composição do
personagem inspetor Guedes; e ainda o policial
Maigret, figura central da Série Maigret, do escritor
George Simenon, que também constitui referência na
construção do personagem inspetor Guedes. O insólito
é constituído no texto de Rubem Fonseca por meio de
diferentes perspectivas. Observamos que o romance
Bufo & Spallanzani apresenta situações do insólito
tanto no que concerne a elementos fabulares, seu
conteúdo, como também a sua própria forma que
apresenta diferentes arranjos estruturais que se
distanciam do tradicional. Do ponto de vista da
linguagem, observamos, entre outros, o insólito na
formação do enunciado do narrador, que alia em seus
diálogos (representação do discurso oral) recursos
tradicionais da modalidade escrita, como indicação de
referências bibliográficas; referências intratextuais,
momentos em que o narrador faz referência a
passagens do próprio texto; referências a supostas
obras do personagem autodiegético, Gustavo Flávio,
que é um escritor de romances policiais. No que diz
respeito aos aspectos relativos no nível fabular, o
insólito ganha uma dimensão muito importante. Tratase de um episódio central da trama, o momento em
que ocorre o uso do veneno do sapo Bufo Marinus,
substância alucinógina que provoca a falsa morte –
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estado cataléptico – de dois personagens. O primeiro
deles é o senhor Maurício Estrucho, rico fazendeiro que
se serve desse expediente para ludibriar o seguro e dar
um golpe milionário na empresa em que trabalha. Com
o objetivo de comprovar o golpe na Panamericana de
Seguros, o agente Ivan Canabrava decide recompor a
mesma experiência e, mais uma vez, utiliza-se do
veneno do sapo. Anos depois, o já escritor de romances
policiais, Gustavo Flávio, narrador do romance,
relembra e relata essas aventuras ocorridas em sua
juventude – o momento em que investigou e
reconstituiu o estratagema utilizado por um cliente da
empresa e sua esposa a fim de receberem o seguro de
vida. Esse acontecimento pode ser considerado insólito
pelo fato de que é um estratagema muito pouco usual
nesse tipo de fraude, cujo sucesso necessitaria da
confluência de muitos fatores. Sua realização envolveria
um profundo conhecimento científico sobre a
composição, características e efeitos do veneno do
sapo, mais precisamente do espécime conhecido como
Bufos Marinus; a precisão quanto à quantidade exata
de veneno a ser utilizada para simular a morte de um
ser humano e, ao mesmo tempo, evitar qualquer tipo
de consequência negativa após a passagem do efeito;
seria necessário, ainda, um monitoramento das funções
vitais do usuário, além de um sistema de hidratação e
alimentação do usuário, entre outros procedimentos.
Observamos que tais cuidados não são seguidos e, no
entanto, as experiências são realizadas com sucesso
nos dois casos apresentados no enredo de Bufo &
Spallanzani. No primeiro caso, a esposa do usuário,
Clara Estrucho, alimenta o marido, Maurício Estrucho,
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com o sumo de uma planta denominada Piretrium
partenius, na capela do cemitério em que este estava
sendo velado. Logo após esse episódio, Maurício
Estrucho passa por uma série de exames realizados
pela equipe do doutor Zumbano, cujo objetivo seria
dirimir quaisquer dúvidas quanto à veracidade de sua
morte. Essa equipe utiliza equipamentos considerados
modernos, sofisticados e completamente confiáveis
quanto ao laudo emitido. No entanto, todos os
equipamentos ditos científicos não são capazes de
detectar a fraude e confirmam, assim, a suposta morte
do segurado. No segundo caso, Ivan Canabrava, de
posse de todas as informações transmitidas pelo
doutor Ceresso, cientista especialista em anfíbios,
decide refazer a experiência em si mesmo, provando
assim, a possibilidade da fraude na Panamericana de
Seguros, empresa em que trabalhava. Auxiliado pelo
próprio doutor Ceresso e por sua namorada, Minolta,
Ivan toma o veneno e permanece em estado
cataléptico até que o médico, solicitado por sua
namorada, atesta seu óbito. Nesse caso, o insólito se
constrói não apenas por uma, mas pelo sucesso de
duas experiências improváveis. Percebe-se aí um
espelhamento, um autorreferenciamento que mais
uma vez aponta para o caráter metaficcional do texto
de Rubem Fonseca. Observa-se, nesse fato, o
estabelecimento de uma relação com outro gênero
literário, a ficção científica. Ensaios, substâncias,
equipamentos, nomes científicos e materiais que
remetem ao universo das experimentações científicas
constituem o campo semântico nessa parte do texto.
Nesse tipo de diálogo intertextual e paródico, temos o
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insólito atuando como um elemento anti-ilusionista,
sua função é chamar a atenção do leitor para o caráter
ficcional da narrativa, provocando um distanciamento
necessário ao pensamento crítico. Os absurdos
relatados causam um estranhamento que despertam o
leitor, afastando-o de sua posição de identificação com
o personagem e com a história e este passa a duvidar
da veracidade das informações do narrador. Ao duvidar
da palavra do narrador, o leitor está apto a realizar um
percurso que vai além da fábula, ele adentra a feitura
da obra e passa a perceber um jogo de simulações e
dissimulações, verdades e mentiras para as quais o
texto aponta e que constituem, de fato, o universo do
escritor de ficção. O insólito, assim, compõe esse
segmento do enredo de modo a desfazer a ilusão
promovida pela ficção, e os sentidos promovidos por
tais recursos para a significação do texto de Rubem
Fonseca se aliam ao aprofundamento da leitura e do
papel de leitor. Os estudos narratológicos propostos por
Gerárd Genett constituem nossa base teórica na análise
dos aspectos formais do texto. Nossas conclusões
preliminares apontam para o papel do fantástico, do
insólito como um elemento de composição da
metaficção e do anti-ilusionismo.
Bufo & Spallanzani é um romance constituído por
meio de paródias. Observamos a paródia ao discurso
científico, a paródia a enredos e personagens de
romances clássicos da Literatura como, por exemplo,
Madame Bovary, de Gustave Flaubert, entre outros, e a
paródia ao romance policial, essas constatações
apontam para um projeto literário que se constitui nas
diferentes referências paródicas. Para Linda Hutcheon
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(1985, p.13), o interesse contemporâneo pela paródia é
motivado no contexto geral das interrogações acerca
das práticas artísticas que se caracterizam por
apresentarem no seu interior alguma forma de discurso
sobre os próprios princípios que o validam, num
processo de autorreflexividade, constituindo o que a
autora denomina de primeiro comentário crítico. Sua
avaliação é que essa é uma tendência que não afeta
apenas o âmbito artístico, compreendendo também
outras formas de conhecimento humano. Assim, para a
crítica, a paródia é uma das formas mais importantes
da moderna autorreflexividade e uma forma de
discurso interartístico da literatura metaficcional.
Hutcheon tem consciência de que os ecos paródicos
não são exclusivos do século XX, mas o grande número
de obras que se constitui a partir dessa construção
formal nos mais diversos meios artísticos sinaliza a
importância adquirida por essa forma a partir desse
século. Seu estudo compreende ainda que a paródia é
repetição com diferença, um modelo complexo de
transcontextualização, inversão e revisão crítica que
remete à arte moderna a sua tradição (HUTCHEON,
1985, p.11-14). Ao analisarmos o romance Bufo &
Spallanzani, podemos observar a presença de
determinados modelos discursivos reconfigurados no
interior desse novo contexto. Tal reconfiguração
permite não somente a comunicação intertextual, mas
funciona principalmente como uma estratégia de
avaliação crítica de composição dos próprios recursos
artísticos. Dentre os modelos reapresentados, podemos
ressaltar o gênero policial, romances e personagens de
destaque da literatura ocidental e também o discurso
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científico, entre outros. A paródia ao discurso científico
se realiza no âmbito do romance sob diversos níveis. No
nível narrativo, temos as figuras de dois cientistas:
Spallanzani, cuja trajetória descrita remete a Lazzaro
Spallanzani, padre italiano, fisiologista e estudioso das
ciências naturais, que viveu entre 1729 e 1799 e
desenvolveu importantes pesquisas sobre o processo
digestivo, informações que já apontam, no nível
interpretativo, para uma relação bastante estreita entre
o real e o imaginário, e ainda o cientista Ceresso,
personagem configurado como especialista em
anfíbios, que ajuda Gustavo Flávio em suas experiências
com o sapo Bufo. As próprias experiências científicas
realizadas pelo casal Estrucho e posteriormente
repetidas por Gustavo Flávio são referências
importantes ao universo da ciência e ao conceito de
verdade de que ela se reveste. Muitos livros no âmbito
das ciências se utilizam de recursos de referenciamento
como as remissões, notas que direcionam o leitor para
autores e/ou dados complementares que justificam,
explicitam, esclarecem, exemplificam ou aprofundam o
tema tratado. De modo geral, o objetivo dessas notas é
conduzir o leitor a outras informações que possam
conferir um conteúdo de verdade às informações já
apresentadas pelo autor, ratificando-as. De certa forma,
ao munir-se de tal recurso, o autor também indica ao
leitor o percurso que este deve seguir para obter o
conjunto de subsídios adequados à compreensão do
tema desenvolvido, ou ainda, revela indiretamente ao
leitor o seu próprio percurso como pesquisador e
organizador da escrita. O uso dessa estratégia textual
também é muito comum em dicionários, e seu uso
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promove a circulação da informação teórica. A
remissão pode direcionar o leitor a informações
presentes em outras páginas da própria obra; a
referências de outros artigos ou obras do mesmo autor,
a obras de outros autores, que com a inserção de
conceitos e ideias, contribuem para a expansão dos
conteúdos tratados para além das fronteiras da obra
em estudo, etc. Em relação ao romance Bufo &
Spallanzani, verificamos que o escritor Rubem Fonseca
se utiliza de tal recurso na composição da linguagem. O
insólito aparece aqui como um recurso de linguagem.
Avaliamos que se trata de uma estratégia importante
na constituição do discurso, pois é reiterada ao longo
dos capítulos. Em certos casos, indica um escritor ou
teoria cujo estudo ou ideia respalda ou exemplifica
algum tema tratado pelo narrador, como no caso em
que ocorre a indicação da filosofia da Dubitalidade, do
matemático Lakatos. O narrador Gustavo Flávio é
interrogado pelo inspetor Guedes a respeito da
dedicatória que escreveu para Delfina em seu livro Os
amantes: “Para Delfina que sabe que a poesia é uma
ciência tão exata quanto a geometria” (FONSECA, 1991,
p.19). Gustavo afirma que esta é uma frase de Flaubert,
mas que, felizmente, ele estava enganado e que não
conhecia a filosofia da Dubitalidade, pois esta só surge
em uma época posterior ao escritor francês. O inspetor
Guedes é o interlocutor de Gustavo Flávio que diz para
o policial:
É uma frase de Flaubert. Que
estava enganado, felizmente.
Ele não conhecia, surgiu
depois,
a
Filosofia
da
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Dubitalidade (ver Lakatos): não
existem ciências exatas, nem
mesmo a matemática, livres de
ambigüidades, de erros, de
negligências. O valor da poesia
está no seu paradoxo, o que a
poesia diz é aquilo que não é
dito. Eu devia ter escrito, ‘para
Delfina que sabe que a poesia
é aquilo que não é’. Na
verdade uma dedicatória não
quer dizer muita coisa, nós
nunca sabemos o que dizer na
hora de fazer uma dedicatória,
principalmente
quando
queremos mostrar inteligência
ou profundidade. (FONSECA,
1991, p.19 – grifo da autora)

Podemos observar que o segmento configura o
registro de um enunciado oral, apresentado através do
discurso direto, porém tal referenciamento (“ver
Lakatos”) não se alia aos recursos da oralidade,
destoando significativamente desse nível discursivo.
Como, portanto, tal referência não se destina ao
interlocutor de Gustavo Flávio, o inspetor Guedes, ela é
dedicada diretamente ao leitor de Rubem Fonseca,
sujeito externo à diegese. A referência ao escritor
“real”, um elemento externo à diegese, rompe o
ilusionismo do texto literário, pois são reveladas aí
algumas marcas da enunciação. Ao chamar atenção
para o processo de feitura da obra estética através da
revelação do sujeito responsável pela criação estética,
esse expediente “desperta” o leitor envolvido pelo
ilusionismo da trama narrativa. “Despertar” o leitor
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denota o desejo de uma leitura crítica que somente
uma posição de afastamento pode promover. Para que
o leitor possa perceber as diferentes camadas que
compõem a estrutura da narrativa literária, é
necessário que este exercite o distanciamento crítico,
posicionamento que o fará reconhecer os diferentes
referenciais constitutivos da forma, mas ao mesmo
tempo ele deve estar atento e, portanto,
compartilhando das imbricações operadas pela trama.
A ideia contida na “Filosofia da Dubitalidade” é uma
referência que arruína ainda mais as fronteiras já
tênues entre o científico e o imaginário, pois se a
própria matemática apresenta ambiguidades e
inexatidões, como cobrar da arte qualquer tipo de
compromisso ou relação unívoca no modo como
referencia o real?
No exemplo anterior, é apresentada uma
referência “real”, uma teoria historicamente existente,
mas inúmeras vezes esse expediente – conquanto
aponte
referências
inexistentes,
imprecisas,
contraditórias e duvidosas – funciona também como
uma paródia a esse mesmo modelo discursivo,
relativizando a ideia de verdade e credibilidade
almejados pelas ciências e enfatizando o caráter de
discurso construído tal qual o das artes. O exemplo a
seguir demonstra a ironia presente na realização de tal
recurso. Esse enunciado é pronunciado após Gustavo
Flávio fazer a leitura de alguns parágrafos que iniciam
romances escritos por autores famosos. Gustavo Flávio
enuncia ao final das citações que
por coincidência até que essas
frases fazem certo sentido, o
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que comprova a teoria (se
ainda
não
existe
estou
inventando-a neste instante)
de que palavras juntas, seja de
que maneira for, sempre têm
um certo nexo (ver Burroughs)
(FONSECA, 1991, p.182 – grifo
da autora)

Nesse exemplo, o escritor Gustavo Flávio diz ter
acabado de inventar uma teoria, mas já indica
imediatamente alguém que corrobora sua ideia recémcriada. Além de remeter a filósofos, críticos e escritores
das literaturas brasileira e estrangeira, essas remissões
também se autorreferem ao indicar romances que
compreenderiam o universo da produção estética do
próprio personagem-escritor Gustavo Flávio, como
ocorre, por exemplo, na referência ao conto o morto
vivo publicado em seu livro Dédalus (FONSECA, 1991,
p.34).
Essas informações intra e extradiegéticas
também são indicadas através do sinal gráfico asterisco
ao lado de palavras ou ideias cujos significados serão
“explicados” no fim de página, em nota de rodapé. Esse
tipo de comentário é uma estratégia linguística
produtiva no âmbito do romance e uma variação do
procedimento anterior. O termo encontra-se entre
aspas porque traduz uma inversão irônica em relação a
seu uso tradicional, pois a informação que deveria
esclarecer torna o termo ou o conceito ainda mais
confuso, como pode ser exemplificado no segmento a
seguir que associa as duas estratégias textuais. Nele,
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Gustavo Flávio descreve a personalidade do policial
Guedes e informa que
Guedes, um policial adepto do
Princípio da Singeleza, de
Ferguson – se existem duas ou
mais teorias para explicar um
mistério, a mais simples é a
verdadeira* –, jamais supôs
que um dia iria encontrar a
socialite Delfina Delamare / (*)
Baseado no Princípio da
Parcimônia (ver W. Ockham):
non sunt multiplicanda entia
praeter necessitatem, também
conhecido como Ockham’s
razor. (FONSECA, 1991, p.13)

Nesse caso, para a suposta explicação do
Princípio da Singeleza de Ferguson, é indicado outro
princípio, agora o da Parcimônia, de W. Ockham, que,
por sua vez, remete à informação transcrita em latim,
ou seja, nada é esclarecido e essa estrutura discursiva
se constitui como um recurso que problematiza os
discursos científicos e teórico-críticos e, por extensão, o
próprio conceito de verdade que essa estrutura propõe.
Rubem Fonseca ironiza a arrogância constitutiva do
discurso científico.
O narrador Gustavo Flávio narra sua história, ora
para Minolta quando, por exemplo, faz o relato do seu
envolvimento amoroso com Delfina Delamare e essa
personagem se torna sua destinatária; ora para si
mesmo, quando rememora seu passado, situação em
que ocorre uma conversão entre narrador e narratário,
pois o narrador assume-se como único destinatário de
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suas próprias reflexões (REIS; LOPES, 2002, p.269); ora
age e simultaneamente reflete sobre suas ações
quando volta a ser seu próprio narratário; ora narra
para o inspetor Guedes e também para seus colegas do
Refúgio do Pico do Gavião, mas em todos os capítulos
do romance vemos referências ao leitor através da
estrutura “ver + nome”. Observamos, através da
estrutura frasal, que mesmo quando está narrando algo
para Minolta ou para Guedes, o narrador não solicita a
esses narratários que leiam sobre esse ou aquele autor
– uma vez que ele está narrando “oralmente” e essa
estrutura pertence à tradição da linguagem escrita –
mas antes, dirige-se a alguém que se encontra fora do
âmbito diegético, que é o leitor. O narrador solicita a
participação do leitor, ele o convida a tomar parte em
seu jogo. Um jogo no qual o imaginário e o real não
apenas se relacionam, mas se interpenetram. Essa
estratégia revela a autoconsciência do texto que se
recusa a levar o leitor a um estado de letargia e opera a
descontinuidade como um meio de despertá-lo,
tornando visível a presença de um trabalho estético
inserido no processo de construção narrativa, um
processo não-natural que chama a atenção para o
próprio produtor do discurso. Esse dispositivo leva o
leitor a refletir sobre as convenções do discurso a partir
das rupturas operadas. Ao serem traduzidas para a
linguagem cinematográfica, essas remissões utilizadas
no romance B&S corresponderiam, por exemplo, às
piscadelas ou olhares que os atores lançam para a
câmera, em uma solicitação de cumplicidade com o
espectador.
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Essa relação com o leitor não é abandonada em
nenhum momento do texto, mesmo quando se tem a
presença clara do narratário. A presença do leitor é
sempre solicitada, extrapolando o espaço diegético,
como podemos perceber nos fragmentos transcritos a
seguir. No primeiro fragmento, Gustavo Flávio está
descrevendo para Minolta, sua namorada, o início de
seu relacionamento com Delfina Delamare. Gustavo
pergunta a Minolta,
Quer ver o retrato de madame
X? Nós combinamos que eu
sempre lhe contaria tudo com
a maior franqueza, mas não
lhe diria nomes, nem mostraria
retratos, nem deixaria você ler
as cartas. Com Madame X não
foi diferente do que aconteceu
com as outras: apaixonei-me
por ela no instante em que a
vi, e isso não deixa de ser culpa
sua, já que foi você quem me
despertou para o amor [...]
(FONSECA, 1991, p.8 – grifos
da autora)
Ela sentou-se para assistir a
uma exibição de slides,
encostou as costas retas no
espaldar da cadeira e cruzou as
pernas deixando os joelhos
aparecerem. Usava um vestido
de seda e o tecido fino
delineava a forma atraente de
suas coxas. Tive vontade de
me ajoelhar aos seus pés (ver
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M. Mendes) mas achei melhor
uma abordagem convencional.
(1991, p.8-9 – grifo da autora)
Uma mulher dessas é presa
fácil, o sonho romântico
acabou, restou a desilusão, o
tédio, a perturbação moral, a
vulnerabilidade. Então aparece
um libertino como eu e seduz
a pobre mulher. Ali estava uma
pessoa que acreditava no
amor. ‘Que nul ne meure qu’il
n’ait aimé’ (ver Saint-John
Perse), eu disse. ‘Infelizmente
o mundo não é como os
poetas querem’, disse ela.
Convidei-a para jantar, ela
hesitou e acabou aceitando
almoçar comigo. Era a primeira
vez que ia a um restaurante
com um homem que não fosse
o marido. (1991, p.9 – grifo da
autora)

A função da transcrição do primeiro segmento é
a identificação do interlocutor a que se destina o
enunciado realizado pelo escritor Gustavo Flávio, sua
amiga Minolta, como pode ser observado a partir dos
dêiticos em destaque. O segundo segmento apresenta
as remissões “ver M. Mendes” e “ver Saint-John Perse”.
A segunda remissão permite que se identifique ainda
com mais segurança que esta não faz parte do discurso
pronunciado pelo narrador porque antes dela
observamos uma expressão em francês: ‘Que nul ne
meure qu’il n’ait aimé’ (“que ninguém morra sem ter
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amado”) que é aludida pelo pronome pessoal de
primeira pessoa do singular “eu”, seguida do verbo
discendi “dizer”. Assim, “‘Que nul ne meure qu’il n’ait
aimé’”, eu disse” (FONSECA, 1991, p.9). Mais uma vez
destaca-se a comunicação estabelecida com o leitor. É
um recurso paródico importante porque reapresenta,
por meio de um recurso formal, a ideia presente em
outros segmentos do texto que propõe ao leitor a
investigação do discurso, que ele duvide dos discursos e
perceba as intenções que os envolvem.
Na transposição para a narrativa fílmica B&S,
esse tipo de expediente foi traduzido, por exemplo,
através dos movimentos de câmera que configuram
mudanças de trajetória a fim de enquadrar de modo
mais preciso determinado objeto e organizar o olhar,
chamando atenção para o processo de composição
imagética. Expediente que também nos permite pensar
sobre o sujeito por traz do enquadramento estético.
Ao concluirmos, observamos que o insólito se
apresenta sob vários aspectos no romance de Bufo &
Spallanzani, mas todas essas formas assumem o
objetivo de provocar estranhamentos que possam levar
o leitor a duvidar do enunciador da narrativa,
provocando uma não-identificação que permita ao
leitor reassumir seu controle e sua perspectiva crítica
diante do processo de leitura.

FLAUBERT, Gustave (2011). Madame Bovary. Tradução:
Sérgio Duarte. Rio de Janeiro: Nova fronteira.
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Carla Lento Faria (USP)

O diálogo entre a literatura e a pintura é tão
antigo quanto o próprio debate sobre a função da arte.
Logo no primeiro tratado dedicado exclusivamente a
gêneros literários, a Poética (333-323 a.C.), Aristóteles
diz que a imitação é o princípio de todas as artes:
pois tal como há os que imitam
muitas coisas, exprimindo-se
com cores e figuras (por arte
ou por costume), assim
acontece nas sobreditas artes:
na verdade, todas elas imitam
com o ritmo, a linguagem e a
harmonia,
usando
estes
elementos
separada,
ou
conjuntamente. (1992, p.17)

Assim, tanto a poesia quanto a pintura procedem
por imitação, ou seja, partem do real (natureza) e o
reelaboram de modo a representar a realidade. Mais
adiante (18 a.C.), ao afirmar que “poesia é como
pintura” (ut pictura poiesis), Horácio ressalta a
capacidade que ambas as artes têm de criar imagens
(2005, p.65). No século XVIII, a discussão ganha novas
dimensões, quando Batteux, por exemplo, afirma que
tanto a poesia quanto a pintura fazem parte das “belas
artes”, são apreendidas pelos olhos (2009, p.21) e são
responsáveis não por representar a realidade como ela
é, mas sim como poderia ter sido: “trata-se de uma
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eterna ilusão, que tem todos os caracteres da verdade”
(2009, p.27). Assim, desde a antiguidade clássica, o
princípio da similaridade entre literatura e pintura tem
sido fonte de discussão sobre a função da
representação e da arte.
Um dos modos literários que talvez tenha
aderido com maior profundidade à discussão da
representação é, a nosso ver, o fantástico. Segundo
Ceserani (2006), esse modo, nascido no seio do século
XIX, mas a ele não restrito, está sempre em busca de
novas formas de questionar e representar a realidade e
logrou acompanhar as transformações ao longo da
história:
o fantástico operou, como
todo o verdadeiro e grande
modo literário uma forte
reconversão do imaginário,
ensinando
aos
escritores
caminhos novos para capturar
significados
e
explorar
experiências, forneceu novas
estratégias
representativas.
(2006, p.103)

Segundo Roas (2014, p.52), a relação entre a
realidade e a literatura fantástica é simbiótica, tendo a
verossimilhança como uma necessidade construtiva
para o desenvolvimento da narrativa. De maneira
semelhante, Furtado (1980, p.47) diz que a
verossimilhança atua como um elemento de
dissimulação da história narrada, de modo que ela
esconde o irreal por trás de uma aparente
correspondência com o que é real e verdadeiro. É desse
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modo que a literatura fantástica “finge contar uma
história para poder contar outra” (CESERANI, 2006,
p.102). Isto é, a história fantástica se passa em um
ambiente o mais realista possível, de modo a induzir o
leitor a “mais facilmente aceitar o seu
desmantelamento sem que muitas vezes disso se
aperceba” (2006, p.128). Nesse sentido, Roas defende
que o fantástico é uma espécie de hiper-realismo,
uma vez que, além de
reproduzir as técnicas dos
textos realistas, ele obriga o
leitor
a
confrontar
continuamente
sua
experiência da realidade com a
dos personagens (2014, p.53)

A questão dos limites da representação é tema
central dos contos “Três quadros”, de Virginia Woolf, e
“A caçada”, de Lygia Fagundes Telles. Neles, as autoras
se apoderam da metáfora da imagem emoldurada –
seja ela uma pintura como em Woolf, seja ela uma
tapeçaria, como em Telles – para tratar dos limites da
representação literária. Tal questionamento ganha
dimensão por meio da dualidade vivida pelos
personagens entre aquilo que é do caráter do real e o
que é do imaginário.
“Três quadros” (Three pictures, no original em
inglês), de Virginia Woolf, foi inicialmente publicado em
um livro de ensaios (The death of the moth) em 1942,
para mais tarde ser incluído nos contos completos (The
complete shorter fiction of Virginia Woolf) em 1989.
Quanto à organização, como o próprio título sugere, o
conto está dividido em três cenas, que, se lidas juntas,
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“formam uma nova e trágica sequência, construindo
um significado narrativo diferente de quando tomadas
individualmente” (BRIGGS, 2006, p.175)7. Já na primeira
cena, em um tom ensaístico e, portanto, em primeira
pessoa, o narrador reflete sobre o caráter da pintura:
é impossível deixar de ver
pinturas; porque, se o meu pai
foi ferreiro e o seu era um par
do
reino,
temos
necessariamente
de
ser
retratos um para o outro. Para
nós
não
há
como,
pronunciando
palavras
corriqueiras, sair do quadro ao
rebentar a moldura. (WOOLF,
2005, p.327)

Em seguida, o narrador discorre sobre o “quão
pinturescas” e erradas são as nossas primeiras
impressões em relação a outras pessoas e, a partir
dessa reflexão, conta a história sobre um desses
quadros/cenas chamado “A volta ao lar do marujo”.
Segundo o narrador, trata-se da história de um
marinheiro voltando de uma viagem à China e
reencontrando sua jovem esposa.
Ao descrever a cena de “A volta ao lar do
marujo”, o narrador a faz como se observasse um
quadro: “um marinheiro, ainda moço e garboso
carregando uma trouxa; uma jovem com a mão no
braço dele; vizinhos amontoando-se em torno; o jardim

7

Todas as traduções de fontes teóricas de língua inglesa deste
artigo são minhas.
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de uma casinha inflamado de flores...” (WOOLF, 2005,
p.327). Mais adiante ele ainda diz:
passei por eles e preenchi de
todo
o
quadro,
tão
completamente como me era
possível, notando a cor dos
olhos dele, do vestido dela,
vendo o gato amarelado
esgueirar-se pela porta da casa
(2005, p.328)

Por fim, o narrador afirma que durante todo
aquele dia e também no dia seguinte a imagem desse
quadro “voltava à cabeça” e que a imaginação lhe
“fornecia outros quadros em derivação do primeiro”
(2005, p.328), dando uma continuidade imaginativa
àquela cena.
A segunda cena, particularmente a que mais nos
interessa nessa análise, descreve, em terceira pessoa,
um momento de aflição durante uma noite “quente e
quieta” e “sem lua”: “No meio da noite um berro
escandaloso ecoou pela aldeia. Logo a seguir fez-se um
rumor de algum tumulto confuso; e depois houve um
silêncio mortal” (2005, p.328). O narrador então se
pergunta “Quem havia gritado? E por que foi que
gritou?” (2005, p.328). Aparentemente a voz era de
uma mulher, mas trata-se de uma voz que está
descontextualizada, pois não pertence a “quadro
algum, de nenhum tipo” (2005, p.328). A cena termina
com um silêncio mortal, trazendo consigo uma figura
insólita:
e, quando enfim a escuridão se
abriu, pôde-se ver tão-só uma
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forma humana obscura, quase
desprovida de contorno, que
contra alguma esmagadora
iniquidade erguia em vão um
braço enorme (2005, p.329)

A terceira cena, novamente em primeira pessoa,
funciona como uma ponte entre a primeira e a segunda
cenas. O narrador, inquieto devido aos acontecimentos
daquela noite, retoma seu pensamento sobre o quadro
do marujo de modo a criar em sua mente
uma sequência de quadros de
satisfação e felicidade que
pudesse ser sobreposta àquela
inquietação, aquele grito de
pavor
até
pressioná-lo,
esmagando-o, silenciando-o, a
deixar de existir (2005, p.330)

Mas então, ao passar pelo cemitério da igreja, o
narrador descreve um novo quadro, a cena de “um
homem abrindo uma cova” (2005, p.330), cova esta
que supostamente pertencia ao marujo que “morreu
há duas noites, de uma febre que trouxe do
estrangeiro” (2005, p.330), provocando o grito de
desespero de sua mulher.
De maneira análoga, a nosso ver, Lygia Fagundes
Telles trata da relação entre a pintura e a escrita em seu
conto “A caçada”, publicado inicialmente em 1965 no
livro O jardim selvagem e posteriormente na coletânea
Antes do baile verde, de 1970. O conto apresenta um
narrador em terceira pessoa que, por meio do discurso
indireto livre, conta a história de um homem sem nome
que visita uma loja de antiguidades e se interessa por
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uma tapeçaria. Aparentemente, não é a primeira vez
que ele visita a loja, pois logo de início ele reflete:
“parece que hoje está mais nítida” e “as cores estão
mais vivas” (TELLES, 2009, p.47). Assim, no decorrer da
narrativa, o homem passa a demonstrar uma fixação
cada vez maior por esse objeto. Ele tem certeza de que
conhece aquela cena de algum lugar e se pergunta:
“Em que tempo, meu Deus! Em que tempo teria
assistido a essa mesma cena” (2009, p.48). Em seguida,
o narrador descreve a cena observada pelo homem:
Era uma caçada. No primeiro
plano, estava o caçador de
arco retesado, apontando para
uma touceira espessa. Num
plano mais profundo, o
segundo caçador espreitava
por entre as árvores do
bosque, mas era apenas uma
vaga silhueta cujo rosto se
reduzira a um esmaecido
contorno. Poderoso, absoluto,
era o primeiro caçador, a
barba violenta como um bolo
de serpentes, os músculos
tensos, à espera de que a caça
levantasse para deferir-lhe a
seta. (2009, p.48)

A partir desse momento, a tapeçaria começa a
parecer cada vez mais real ao homem – “parece que
hoje tudo está mais próximo” (2009, p.48) – e ele sente
que teria sido uma personagem da tapeçaria, sem
saber ao certo qual. Ele chega a comentar com a velha
da loja como o quadro lhe parece vivo, mas ela diz que
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não vê nada de diferente naquela velha tapeçaria. O
homem, intrigado, começa a pensar de onde conhecia
o bosque da tapeçaria, pois ele retinha uma memória –
visual e olfativa – do lugar: “sentia nas narinas o
perfume dos eucaliptos, quase sentia morder-lhe a pele
o frio úmido da madrugada” (2009, p.48). Com as
memórias do bosque, o homem começa a se misturar à
paisagem da tapeçaria, de modo que as duas realidades
também começam a se mesclar:
mas detrás das folhas, através
das manchas, pressentia o
vulto arquejante da caça.
Compadeceu-se daquele ser
em pânico, à espera de uma
oportunidade para prosseguir
fugindo. Tão próxima a morte!
(2009, p.48)

Já atordoado, o homem se pergunta se teria sido
o pintor do quadro que inspirara a tapeçaria ou se de
fato era apenas um espectador. No entanto, continua a
se sentir parte da tapeçaria: “não, não ficara do lado de
fora, mas lá dentro, encravado no cenário” (2009, p.49).
O homem então decide ir para casa dormir um
pouco e, durante a noite, sonha que está preso na
tapeçaria, e o narrador menciona que ele “acordou com
o próprio grito que se estendeu dentro da madrugada”
(2009, p.49). Transtornado com os acontecimentos
recentes, visita novamente a loja de antiguidades e,
finalmente, ao ir de encontro à tapeçaria, vê-se
completamente dentro dela, sem saber se é o caçador
ou a caça, até o momento em que é atingido pela seta
do caçador:
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abriu a boca. E lembrou-se.
Gritou e mergulhou numa
touceira. Ouviu o assobio da
seta varando a folhagem, a
dor!
“Não...”, gemeu de joelhos.
Tentou ainda agarrar-se à
tapeçaria. E rolou encolhido,
as mãos apertando o coração.
(2009, p.50)

Tanto no conto de Woolf quanto de Telles
podemos observar, além da presença do diálogo entre
duas formas de representação – literatura e
pintura/tapeçaria –, alguns elementos em comum,
como o espaço híbrido (espaço real vs. irreal), a
duplicidade (realidade da personagem/ realidade do
quadro/tapeçaria), a presença da inquietação da
personagem e a morte. Todos esses elementos
corroboram para o caráter insólito dos acontecimentos.
Segundo García, a categoria do insólito reúne “todos os
textos nos quais irrompe aquilo que não é habitual, que
é improvável, que foge à realidade, que não soe
acontecer” (García, Apud BATALHA, 2012, p.496). Nesse
caso, a presença da dicotomia quadro/tapeçaria vs.
realidade permite que ocorram eventos improváveis
por meio da oscilação entre o real e o imaginário.
Como discutido por Ceserani, tal oscilação reflete
uma passagem de limite e de fronteira comum nos
textos fantásticos, em que “o personagem protagonista
se encontra repentinamente como se estivesse dentro
de duas dimensões diversas, com códigos diversos”
(CESERANI, 2006, p.73). As flutuações entre cenas de
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quadros e realidade geram espaços híbridos que
constituem um “fundo adequado à incerteza e
indefinição da história” (FURTADO, 1980, p.125). Assim,
tanto “Três quadros” quanto “A caçada” possuem
enredos que se passam em espaços híbridos (1980,
p.120), em que há oscilação entre um ambiente com
descrição da cena detalhada e o mais realisticamente
possível, e um ambiente alucinante incitado pela
inquietação dos personagens. No conto de Woolf, o
ambiente das cenas um e três é o dia e o vilarejo,
enquanto que a cena dois se passa dentro de um
quarto banhado pelo breu de uma noite sem luar. Na
narrativa de Telles, a ambientação oscila entre a loja de
antiguidades, que apesar de não ser um ambiente
limpo e claro, é solidificada no real, enquanto que o
ambiente do sonho e do lúdico restringe-se ao bosque
dentro da tapeçaria. Portanto, em ambas as histórias o
espaço familiar, concreto e realista toma a maior parte
da ação, com momentos específicos em que o espaço
alucinante surge (FURTADO, 1980, p.126).
A passagem entre os dois universos gera também
uma estrutura de mise en abyme, ou seja, a
representação da obra de arte (quadro/tapeçaria)
dentro de outra representação (a literatura). Nesse
sentido, os contos apresentam um movimento
contrário: enquanto em Woolf o acontecimento insólito
se dá no plano da realidade narrativa da personagem,
em Telles tal evento consiste na incorporação da
personagem à realidade do quadro. Além disso, o foco
narrativo também colabora para a estrutura de mise en
abyme. Enquanto Telles apresenta uma narração que,
apesar de ser em terceira pessoa, relata os
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acontecimentos através da interioridade da
personagem principal (PAES, 1998, p.72), Woolf passa
do olhar em primeira pessoa na cena inicial para o
olhar da personagem, justaponto tanto as cenas como
as vozes narrativas (BRIGGS, 2006, p.175). Assim, se o
discurso indireto livre de Telles nos permite viver a
situação a partir dos olhos da personagem de modo a
oscilar entre o real e o irreal, as múltiplas vozes de
Woolf nos permitem a variação do olhar entre dentro e
fora do quadro.
Tanto no conto de Telles quanto na cena dois do
conto de Woolf estamos diante de uma atmosfera de
mistério. Em ambos, por causa da violação da realidade
objetiva, as personagens parecem estar angustiadas e a
morte surge como algo inevitável e insustentável – seja
na forma do caçador ou na “forma humana obscura”
(WOOLF, 2005, p.329). Para Roas, a inquietação ou o
medo são característicos do fantástico, já que o choque
entre o real e o inexplicável é o que “nos obriga [...] a
questionar se o que acreditamos ser pura imaginação
pode chegar a ser verdade” (2014, p.61). Em “Três
quadros” e em “A caçada”, as personagens se veem
diante de uma situação problemática, permeada pelo
desencontro entre verossímil e fantástico e, por isso, há
uma inquietação diante da impossibilidade de
resolução dessa situação (PAES, 1998, p.71).
Assim, as duas autoras fazem um jogo com as
inquietações e sensações suscitadas tanto pelo ato de
criar uma obra de arte quanto pelo de interpretá-la. De
acordo com Briggs, “Três quadros” “explora a maneira
com que, aparentemente, imagens estáticas sugerem
narrativas” (2006, p.173). Além disso, vale salientar que
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o conto faz parte de uma tríade de histórias –
juntamente com “O fascínio do poço” (1929) e “A dama
no espelho” (1929) – que antecedem a publicação de
As ondas (1931), de forma que Woolf teria escrito essas
narrativas como meio de
explorar
uma
série
de
problemas conceituais com os
quais ela sempre se deparava:
a relação da experiência com a
imaginação, e a cristalização
do significado, tanto na mente
como na obra de arte (BRIGGS,
2006, p.173)

Woolf sempre conviveu com pintores – dentre os quais
sua irmã Vanessa Bell – e enquanto estava escrevendo
Mrs. Dalloway (1925), a autora disse em carta ao pintor
Jaques Raverat como gostaria de atingir o efeito de
respingo com a sua linguagem (MAJUMDAR, 1975,
p.17). Segundo Kemp, Woolf acreditava que “a vida é
como um livro de esboços de um artista, ou polaroids
em um álbum de fotografias, em que cada momento
lampeja em direção a outro” (1993, p.14). Woolf
também costumava descrever seus contos como cenas
(SKRBIC, 2004, p.XVII) e “descrevia seu processo de
montar cenas como ‘sua maneira natural de marcar o
passado, ‘a origem de meu impulso literário’” (2004,
p.XVII). Assim, para a autora, a estratégia de montar
cenas era uma questão de representar a realidade
“capturando a essência intangível de uma vida” (2004,
p.17).
Telles também vê a ficção como uma forma de
representar a essência das coisas, para ela “a ficção é
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uma prática de questionamento dos limites da verdade
aparente” (RÉGIS, 1998, p.88). Nesse sentido, interessalhe mais o que não se diz do que aquilo que estão
dizendo. Telles, à maneira de Vax8 (Vax, Apud
CAMARANI, 2014, p.46), defende que
o conto é [...] uma forma
arrebatadora de sedução. É
como um condenado à morte,
que precisa aproveitar a última
refeição, a última música, o
último desejo, o último tudo
(TELLES, 1998, p.29)

Ainda sobre escrever, ela afirma: “se eu escrevo, eu
estendo para você uma ponte, seja você um leitor
comum ou um crítico. Nessa hora é como se eu
dissesse: ‘Venha’” (1998, p.33). Assim, na medida em
que, como apontado por Régis, “A caçada” funciona
como metáfora da criação literária (1998, p.85), a
tapeçaria representa a sedução necessária em uma
história para prender o leitor.
Segundo Paes, “é admirável a naturalidade com
que a arte de Lygia Fagundes Telles costuma recorrer
aos poderes de condensação da metáfora e do
símbolo” (1998, p.75). Telles “transforma os objetos em
símbolos eloquentes” (RÉGIS, 1998, p.90) e, por isso,
com frequência, “criaturas e objetos interrelacionamse” (1998, p.96). A reflexão da relação entre os objetos,
os seres humanos e o tempo também permeia a obra
de Woolf, para ela “os objetos eram mais resistentes e
8

Louis Vax, crítico francês de literatura fantástica. C.f. La séduction
de l’étrange (1965).
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mais duradouros que os seres humanos” (BRIGGS,
2006, p.141). Segundo Briggs, a autora acreditava que
uma vez que os objetos duram mais do que os seres
humanos, eles são lembranças da brevidade humana e
da natureza efêmera da própria vida (2006, p.141). Os
objetos são, então, esses pequenos recipientes que
guardam em si uma impressão da vida humana e por
isso têm um significado tão particular (2006, p.142).
Assim, a nosso ver, os objetos (quadro/tapeçaria)
colocados em foco nos contos servem à metáfora da
criação artística na medida em que sugerem toda uma
tradição de significação da representação da obra de
arte, o que garante a possibilidade de refletir sobre a
questão da própria representação e desvendar a
essência intangível do ato de escrever que tanto
interessa às duas autoras.
Nesse sentido, em “Três quadros” e “A caçada”, o
modo fantástico é responsável por permitir a abertura
para que as “potencialidades criativas da linguagem”
(CESERANI, 2006, p.70) se realizem. De fato, desde suas
primeiras manifestações na literatura do século XIX, o
fantástico tem antecipado as experimentações da
literatura moderna, com “a representação subjetiva do
tempo, a fragmentação dos personagens unitários e
coerentes, o lugar dado aos sonhos e visões” (2006,
p.93). Por essa razão, “o fantástico, em sua
especificidade genérica ou modal, está estreitamente
vinculado ao advento da modernidade” (BATALHA,
2012, p.495) e, portanto, às discussões sobre a questão
da representação. Sendo assim, os dois contos aqui
apresentados estão intrinsecamente relacionados com
a discussão da representação que permeia toda a
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tradição da literatura em geral e do modo fantástico em
particular, utilizando-se das potencialidades desse
último para testar e demonstrar os limites entre obra
de arte e realidade.
Por fim, se no primeiro tratado dedicado
exclusivamente a gêneros literários – a Poética –
Aristóteles já tratava da questão da mimesis e de como
o ofício do poeta é representar o que é possível
acontecer segundo a verossimilhança, com a
modernidade os artistas passam a questionar tanto seu
papel diante da obra de arte até o conceito de
realidade e verossimilhança. A partir disso, a literatura
e as outras artes repensam a si mesmas e a seus
próprios limites. Nesse sentido, retomar a aproximação
entre duas formas de arte, como a pintura e a
literatura, a partir da oposição fantástica do real vs.
irreal, demonstra a percepção e a tentativa de
compreensão da existência de muitas realidades e,
consequentemente, de infinitas possibilidades da
representação da obra de arte.

ARISTÓTELES (1992). Poética. Tradução: Eudoro de Souza.
São Paulo: Ars Poética.
BATTEUX, Charles (2009). As belas-artes reduzidas a um
mesmo princípio. Tradução: Natalia Maruyama. São Paulo:
Humanitas & Imprensa Oficial.
BRIGGS, Julia (2006). Reading Virginia Woolf. Edinburgh:
Edinburgh University Press.
CAMARANI, Ana Luiza Silva (2014). A literatura fantástica:
caminhos teóricos. Araraquara: Cultura Acadêmica.

163

CESERANI, Remo (2006). O fantástico. Tradução: Nilton Cezar
Tripadalli. Londrina: Editora UFPR.
FURTADO, Filipe (1980). A construção do fantástico na
narrativa. Lisboa: Livros Horizonte.
HORÁCIO (2005). “Arte poética”. In: ARISTÓTELES; HORÁCIO;
LONGINO. A poética clássica. Tradução: Jaime Bruna. São
Paulo: Cultrix. p.19-68.
KEMP, Susan (1993). “Introdução”. In: WOOLF, Virginia.
Selected short stories. New York: Penguin.
MAJUMDAR, Robin; ALLEN, Mclaurin (Eds.) (1975). Virginia
Woolf: The critical heritage. London: Routledge.
PAES, José Paulo (1998). “Ao encontro dos desencontros”. In:
Cadernos de Literatura Brasileira. São Paulo: Instituto
Moreira Salles. (nº.5). p.70-83.
RÉGIS, Sônia (1998). “A densidade do aparente”. In: Cadernos
de Literatura Brasileira. São Paulo: Instituto Moreira Salles.
(nº.5). p.84-97.
ROAS, David (2014). A ameaça do fantástico: Aproximações
teóricas. Tradução: Julián Fuks. São Paulo: Editora Unesp.
SKRBIC, Nena (2004). Wild outbursts of freedom: reading
Virginia Woolf's short fiction. Westport: Praeger Publishers.
TELLES, Lygia Fagundes (1998). “Entrevista: A disciplina do
amor”. In: Cadernos de Literatura Brasileira. São Paulo:
Instituto Moreira Salles. (nº.5). p.27-43.
______. (2009). Antes do baile verde. São Paulo: Companhia
da Letras.
WOOLF, Virginia (2005). Contos Completos – Virginia Woolf.
Tradução: Leonardo Froés. São Paulo: Cosac Naify.

164

Carolina de Almeida Zava (UFRJ)

“Uma aberração
dos princípios da
ciência,
uma
exceção às minhas
regras
mais
íntimas
e
sistemáticas.”
(AZEVEDO)

O objetivo deste estudo centra-se em repensar,
na obra Macário, do poeta Álvares de Azevedo, a lógica
propositiva em tensão com o fantástico na época
romântica. Para tal, será desenvolvida uma síntese dos
principais estudos acerca do fantástico, apresentandose posteriormente uma interpretação poética sobre a
problemática.
i) A literatura produzida no final do século XVIII e
início do XIX, que floresce durante o Romantismo e se
opõe ao racionalismo exacerbado do século das luzes,
pode ser classificada como uma literatura fantástica? ii)
Como a obra do poeta Álvares de Azevedo retoma o
tema do fantástico e da tradição mítica repensando,
dentre outros, o tema do Diabo?
Constitui o corpus deste estudo a obra Macário,
de Álvares de Azevedo. Logo, será destacada a
problemática do fantástico no período romântico e na
obra azevediana em estudo. Também será avaliado
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como tradicionalmente o fantástico passou a ser
entendido por falso oposto ao verdadeiro; este último,
por sua vez, tradução do termo grego alétheia. Além
disso, será ponderado como na Idade Média a teologia
fundamentou no par essentia/existentia a ideia de
convenientia e conformidade, geradoras da mathesis
universalis, razão universal, que infere inteligibilidade
ao pensamento permitindo que o mesmo seja lógico.
Por fim, a partir da pesquisa realizada, buscar-seá repensar os paradigmas classificatórios da analítica da
conformidade, confrontando-os com a medida do
fantástico enquanto realização dinâmica do presentar
fenomênico em que a obra se realiza, permanecendo
na ambiência do jogo tensional entre presentar-se e
ocultar-se. A obra, então, deixará de ser ponderada
como adequação, representação simbólica ou modelo
de correção para realizar-se uma binomia harmoniosa
que sustenta a permanência do presentar se
desvelando em obra. Uma possibilidade manifestativa
do real que tem por medida e por espaço a realização
fantástica, em vez da mathesis universalis da lógica.

A literatura Romântica eclode em manifestações
literárias e artísticas no final do século XVIII e início do
XIX. O movimento coloca-se como uma resposta ao
contexto histórico em que está inserido, desdobrandose em propostas políticas, sociais e estéticas distintas.
A querela entre antigos e modernos envolve a
ruptura com a tradição clássica, os modelos antes
reproduzidos são abandonados, bem como os padrões
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clássicos. Instaura-se a mistura dos gêneros literários e
tudo é subvertido à poesia, em versos ou em prosa. As
modulares proposições gregas de arte passam por um
amplo processo de ressignificação, abrindo, então,
espaço para a mitologia pagã teutônica. Os deuses
nórdicos povoam as páginas dos Românticos. A
revolução toma o lugar da subserviência ao Senhor
Feudal e a Deus.
A problemática que surge no período é que, após
a razão iluminista do século das luzes, pensar o mito
torna-se um atraso, um irracionalismo. Entretanto, os
Românticos retomaram em diversas obras as narrativas
ou imagens míticas.
Imagem muito revisitada na Idade Média, o
Diabo opõe-se ao racionalismo que reinava e buscava a
tudo esclarecer e os Românticos evocam esta imagem
em diversas obras. Dessa forma, existem diversos livros
que pensam a figura do Diabo ao longo das culturas. Na
Idade Média, o Diabo tem diferentes formas, no
Renascimento a figura do Diabo enquanto demônio é
recorrente entre os pintores.
Será, porém, na Modernidade que os poetas
sustentarão a “fantasia dos pecadores” em referência
ao Diabo, propiciando "uma ressurreição e uma
reabilitação do Diabo. Podemos descortiná-la no
titanismo dos Românticos do ‘Sturm und
Drang’”(PAPINI, s/d, p.166).
Os Românticos fazem essa reabilitação. Uma vez
que buscavam questionar a autoridade vigente,
reintroduziram a figura do Diabo enquanto o elemento
transgressor das regras estabelecidas. Relembre-se o
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fato de que o Diabo desobedece a Deus e contra Ele se
rebela.
Na Idade Média e no domínio da tradição oral, o
Diabo é repensado no âmbito da lenda e da história.
Em Eichendorff, aparece uma estética diabólica, que
exige por sacrifício a própria vida:
Em Eichendorff, como em
nenhum outro Romântico,
encontra-se assim ao lado do
profundo contraste entre Deus
e os demônios, a inocente
alegria da juventude diante de
um mundo a ser ainda
explorado
e
conhecido
(Kohlschmidt, Apud BOESCH,
1967, p.349)

Logo, o mítico, o fantástico e o mágico também
adquiriram espaço com autores alemães como Tieck e
Hoffman, que desenvolveram obras consideradas
relevantes para o movimento.
O rumo inesperado dos ideais de progresso,
igualdade e fraternidade, conduz os poetas à figura do
Diabo, um poder desafiador capaz de duelar com a
razão.
Todavia, no Romantismo, diferentemente da
Idade Média, o Diabo figura como herói sombrio e não
como o “espantalho façanhudo”. É preciso, porém,
reconhecer que a retomada do tema não é
exclusividade dos Românticos. Entre estes figuram
autores como Caderon de La Barca (Mágico Prodigioso,
1637), John Milton (Paraíso Perdido, 1667), Gil Vicente,
o (Auto da Lusitânia, 1531), dentre outros.
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Mortari (2001) elabora um estudo referente à
lógica. Fazendo uma revisão histórica, o autor pondera
que “a lógica como disciplina foi criada no século IV a.C.
por um filósofo grego chamado Aristóteles (384-322
a.C.)” (2001, p.27).
Entre
os
pesquisadores,
Aristóteles
é
considerado o pai da lógica clássica, que funciona como
base para a matemática. A teoria do silogismo proposta
por Aristóteles é identificada como o núcleo da lógica
aristotélica. No entanto, essa modalidade contempla
apenas um seleto grupo de proposições; no total,
seriam 14 formas de silogismo, constituindo a lógica
proposicional. Até o século XIX, esta lógica permaneceu
quase inalterada.
Segundo Mortari (2001), Kant teria afirmado que
a lógica estava pronta e que depois das formulações
aristotélicas não havia mais nada a ser feito. Entretanto,
George Boole (1815-1864) elabora o cálculo lógico ou
álgebra booleana no livro Investigação sobre as leis de
pensamento.
Esse livro deu início à
‘simbolização’
ou
‘matematização’ da lógica, que
consistiu em fazer, numa
linguagem simbólica, artificial,
o que Aristóteles havia
começado
em
grego
(MORTARI, 2001, p.28)

Portanto, a lógica, aparentemente, seguia um
novo caminho, contrariando a afirmação de Kant.
169

Em 1879 Gottlob Frege publica Conceitografia. A
obra se estrutura a partir de uma investigação feita por
Frege em que se evidencia o recorrente erro nas
demonstrações de teoremas por parte dos
matemáticos. Frege busca normalizar a demonstração
por meio de regras elementares.
Ao contrário de Aristóteles, e
mesmo
de
Boole,
que
procuravam
identificar
as
formas válidas de argumento,
a preocupação básica de Frege
era a sistematização do
raciocínio matemático, ou, dito
de outra maneira, encontrar
uma caracterização precisa do
que é uma demonstração
matemática. Você sabe que,
na matemática, para mostrar
que
uma
proposição
é
verdadeira (um teorema) não
se recorre à experiência ou à
observação, como em várias
outras ciências. Na matemática
– para colocar as coisas de um
modo simples –, a verdade de
uma proposição é estabelecida
por
meio
de
uma
demonstração dela, isto é,
uma sequência argumentativa
(dedutiva) mostrando que ela
se segue logicamente de
outras proposições aceitas (ou
já mostradas verdadeiras).
(MORTARI, 2001, p.29)
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Frege acaba desenvolvendo uma linguagem
artificial que constituirá a base para o desenvolvimento
de uma Inteligência Artificial.
Embora o objetivo inicial da
lógica fosse a análise de
argumentos,
o
uso
de
linguagens artificiais ampliou
seu âmbito de atuação: as
linguagens da lógica passaram
a ter outros usos. Por exemplo,
passamos a poder representar
informação em geral por meio
delas. Hoje em dia, nota-se o
grande papel da lógica em
investigações científicas de
ponta, como é o caso da
Inteligência
Artificial,
particularmente nas áreas de
representação
de
conhecimento e demonstração
automática. (MORTARI, 2001,
p.29-30)

Note-se que linguagem aqui tem, na verdade, o
sentido de língua, pois se trata da elaboração de uma
estrutura representativa e artificial, opondo-se às
naturais como o português, o inglês e as demais. Essa
concepção torna-se evidente no seguinte excerto:
Se você olhar em um
dicionário
ou
gramática,
descobrirá que uma linguagem
é definida como um sistema de
símbolos que serve como meio
de comunicação (MORTARI,
2001, p.31)
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Gottfried Wilhelm von Leibniz, no século XVIII,
será o primeiro a ponderar o uso de linguagens
artificiais. “Sua ideia era desenvolver uma lingua
philosophica, ou characteristica universalis, que seria
uma linguagem artificial espalhando a estrutura dos
pensamentos” (MORTARI, 2001, p.33).
Observe-se que Leibniz, historicamente, está
inserido no “século das luzes”. Além dessa linguagem
artificial, ele propõe “um calculus ratiocinator, um
cálculo que permitiria tirar automaticamente
conclusões a partir de premissas representadas na
lingua philosophica” (MORTARI, 2001, p.33).
Identificamos, assim, o início da mathesis
universalis. Por meio de uma concepção funcional e
representativa, a linguagem/logos grega será reduzida a
um instrumento formal, uma língua, com estrutura
definida e imutável, no qual o cálculo é a medida. No
entanto, em vez de pensamento temos um sistema em
que se realizam tautologias, contradições e
contingências. O pensamento primordial é esquecido.
Muitas mudanças foram necessárias para que o
pensamento em seu vigor originário fosse esquecido e
suplantado pelo conhecimento lógico-racional. As
mudanças, segundo Castro (1994), iniciam na Grécia
com o esvaziamento dos mitos que se tornaram,
paulatinamente, meras ritualizações vazias. Surge a
filosofia e o filósofo, amigo do saber, retomando este,
inicialmente, o vigor do pensar que habitava o mito.
Entretanto, a Grécia sucumbe ao helenismo e a
filosofia torna-se uma dicotomia na busca pela verdade
que assegure um princípio claro e essencial. O real é
cindido nos conceitos de essência e aparência.
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Essa modalidade de pensamento, já antimítica, é
absorvida pelo cristianismo e constitui um novo
fundamento em que será ponderada a realidade e o
próprio homem. O cristianismo apropria-se do logos
grego como a figura de Cristo e, numa relação de
analogia, Cristo, Deus feito homem, é identificado
como o princípio, como no princípio estava o logos.
Cristo é tomado, analogamente, como o logos. Dessa
maneira, o discurso filosófico grego que pairava na
dicotomia junta-se ao cristianismo, criando este uma
lógica sistêmica sobre a qual suas fundamentações
religiosas serão erguidas.
Posteriormente, surge a teologia como fusão
entre fé e teologia. O cristianismo, então, apoia-se em
dois núcleos, a saber: um núcleo religioso ligado ao
mistério da fé e um outro filosófico-teológico de
dicotomias excludentes baseadas no platonismo e no
aristotelismo.
Santo Anselmo propõe uma síntese para os
núcleos do cristianismo, criando uma “onto-teo-logia”.
Mas com a crise da baixa Idade Média, o princípio
passa a ser identificado com o filosófico-imanentecientífico, suplantando o princípio religiosotranscendente-teológico. Assim, a ciência imanente e
racional é instaurada como princípio de legitimidade.
Historicamente, após essas mudanças, surgem o
Renascimento e o Iluminismo. Este apresenta um
projeto racional que busca esclarecer o homem, a vida
e o próprio real.
Rouanet (2004) faz uma distinção entre
Ilustração e Iluminismo. Ao primeiro, identifica-o como
o movimento que prevalece no século XVIII e como
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uma realização do Iluminismo. Já o segundo é
ponderado enquanto fundamento da razão no intuito
de combater o mito e o poder, não se prendendo a uma
época específica. A tese de Rouanet é questionável;
entretanto, quando observamos a Grécia antiga ela se
torna viável.
Outros pensadores contribuíram para a
constituição da episteme, um deles é Francis Bacon.
Com o empirismo surge a ciência experimental, que se
divide na subjetividade racional matemática,
constituindo o fundamento racional-matemáticodedutivo para representar o real e, na percepção
empírica voltada para a natureza, aparece o racionalempírico-indutivo. Tal mudança configura a ruptura
entre o antigo e o moderno, instala-se a nova medida: a
lógica propositiva apoia-se na episteme.
Leão elabora um estudo acerca da lógica a partir
dos postulados de Aristóteles. Percorrendo o
esvaziamento do logos grego na questão filosófica,
possibilitou-se o surgimento da episteme lógica. Leão
destaca, porém, que o advérbio λογικως tem o sentido
de “a modo e de acordo com o λογος” (2010, p.234).
Fala e gramática, lógica e discurso não eram
categorias separadas para os gregos, tudo participava
do logos. Embora seja também discurso, ele não é
apenas isso, o helenismo confere ao discurso o lugar da
verdade, aletheia. Três teses básicas são elaboradas: i)
O discurso é o lugar da verdade; ii) A essência da
verdade se encontra na adequação entre pensamento e
real; iii) Aristóteles principia as teses anteriores. Isso, no
entanto, não é o que diz o texto aristotélico em
referência à questão da verdade e do discurso.
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Sempre que Aristóteles chega
a relacionar logos, discurso,
com alétheia, verdade, ele o
faz determinando o discurso
pela
verdade
ou,
mais
precisamente, dizendo que
todo discurso se determina,
como discurso apofântico, pelo
fato de poder ser verdadeiro,
isto é, pela possibilidade da
verdade. (LEÃO, 2010, p.262)

A filosofia é dividida por Xenócrates,
implicitamente, em três áreas: φυσική, física; ήθική,
ética; λογική, lógica. Está, ainda que de maneira oculta,
agregada a cada uma delas o substantivo έπιστήμη:
E o que diz e significa
έπστιήμη? - É uma palavra
composta da preposição έπι e
do verbo ισταμαι. Іσταμαι diz
estar em pé solidamente
estabelecido e fundado; e a
preposição acrescenta-lhe a
conotação de por sobre, em
cima, a cavaleiro de, por cima.
Da integração de todas estas
dimensões formou-se, então, a
experiência de conhecimento e
ciência em sentido forte e
próprio de έπιστήμη. Еπιστήμη
não diz apenas conhecimento,
mas todo o contexto em que
se constitui o conhecimento.
(LEÃO, 2010, p.235)
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Assim, o que era contexto, por equívoco de
interpretação, tornou-se fundamento. A partir da
leitura cartesiana para a linguagem/logos enquanto
rational, equacionado na tese da certitudo da dúvida,
fundamenta-se o cógito do homem.
Todavia, a interpretação de Kant inaugura a
modernidade
na
formulação
do
método
Transcendental, o qual sucede a Ontologia Tradicional.
No método kantiano, o conhecimento se dá a priori.
Fichte desenvolve o idealismo subjetivista a
partir do idealismo transcendental kantiano. Kant acaba
separando ser e pensar, uma vez que o conhecimento
dos objetos é esquecido em detrimento do modo como
o sujeito conhecente se relaciona com o objeto. Fichte,
por sua vez, reduz o ser ao pensar:
O Eu se convalida a si mesmo
enquanto se põe e porque se
põe. Isto significa que o Eu não
é um dado, ou seja, um fato,
mas um ato, que se realiza e se
legitima enquanto se realiza e
se legitima enquanto se realiza
(HUMMES, 1963, p.34)

É na época romântica que as denominações
ególatra e subjetividade ganham destaque, pois o
ego/cógito/subjectum havia sido identificado com a
essência do homem.
Quando o logos é reduzido a um mero discurso, o
pensamento ocidental é tomado pela decadência, pelo
esquecimento. Esquecimento de quê? Da unidade
essencial entre Ser e Pensar.
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No entanto, essas classificações reduzem a
aletheia à veritas e a apófasis ao enuntiatio. O vigor do
logos do pensamento originário é abandonado:
Λογική έπιστήμη = é a ciência
e ambiência do λογος. O que
significa aqui λογος? A raiz, lg,
diz reunir, ajuntar, colher,
recolher e escolher, diz ligar e
compor, daí os três sentidos
principais de λογος: 1o)
relação+proporção;
2o)
discurso+percurso;
3o)
razão+fundamento. Ciência a
ambiência do λογος diz em
primeiro lugar e, sobretudo, a
ciência
do
discurso,
a
ambiência do percurso. (LEÃO,
2010, p.236)

Leão destaca, ainda, que o discurso apofânico,
traduzido como sentença, proposição ou juízo, que
pode ser verdadeiro ou falso, excluindo um pedido ou
uma ordem, tem complicações a partir de sua tradução.
Porém, uma tradução alternativa em que se manteria o
vigor do pensamento originário seria:
Apofântico só é o discurso em
que se dá desen-cobrimento
ou en-cobrimento”, isto é, “em
que se realiza o processo
recíproco de desen-cobrir ou
en-cobrir (LEÃO, 2010, p.265)

Usualmente, a proposição, a sentença ou o
pronunciamento são os termos utilizados para traduzir
άπό-φάνσις. Enuntiatio foi o termo usado por romanos
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e escolásticos. Todavia o verbo enuntiare trata de um
conhecer externo, por fora. Leão indica uma
interpretação mais radical para a questão:
Para a experiência dos gregos,
o
pronunciamento
e
a
sentença não constituem o
nível fundamental, o fulcro
essencial da άπό-φάνσις. O
importante e decisivo é a
realização do real em seu vigor
e em sua vigência de ser ou na
expressão de Aristóteles, em
sua
ούσία
ou
mais
explicitamente em sua άπόούσία. E é por isso que άπόφάν-σις se funda e acontece
no movimento de abrir e
fechar na alternância de velar
e des-velar, na reciprocidade
de en-cobrir da ά-λήθεια no άλήθεύεσθαι e no ψεύδεσθαι.
Aristóteles encara a língua no
horizonte da Linguagem pelo
qual a realidade realiza o real
numa pluralidade de níveis e
modos de realização: Τό ον
πολλαχως λεγεται. Aristóteles
não pensa o discurso trancado
dentro de um horizonte rígido
de relações formalizáveis. Não
são as funções e os cálculos
que ocupam o primeiro plano.
São os fenômenos da realidade
que se trata de deixar aparecer
e dar espetáculo de realização.
(LEÃO, 2010, p.268)
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Dessa maneira, a proposição discursiva se mostra
o invólucro das interpretações reducionistas do logos.
Leão apresenta seu postulado acerca da lógica do
cálculo, radicalizando sua reflexão sobre os axiomas:
A lógica do cálculo não pode
ensinar a pensar, por ser ela
mesma
indigente
de
pensamento. O que ela faz, é
ensinar a calcular. Por isso, nas
relações entre pensamento e
lógica, o que se impõe é
justamente o contrário: a
compreensão do que a lógica
propõe. (2010, p.251)

Em referência ao postulado kantiano acerca da
lógica e do fato de depois de Aristóteles nada ter sido
desenvolvido em virtude do “encerramento”, Leão
observa:
Kant se refere ao problema
filosófico da lógica levantado
por Aristóteles, e que desde
então não conheceu nem
continuadores nem sucessores
à altura. Se, como diz
novamente Kant nas Preleções
da Lógica de 1785, Aristóteles
pode ser considerado o pa da
lógica, como ciência filosófica,
é de se concluir que o
Aristóteles lógico não deixou
descendência de filhos e netos
[...] E somente mais de 30 anos
depois é que se começou a
formar uma outra geração,
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com a Ciência da Lógica de
Jorge Guilherme Frederico
Hegel,
mas
para
logo
desaparecer. Com a derrocada
do
chamado
Idealismo
Alemão, na segunda metade
do século 19 [...]. (2010, p.2512)

Entretanto, não apenas o logos e a aletheia
foram reduzidos a fundamentos conceituais, o mesmo
ocorre com a physis. Comumente traduzida por
natureza, o Ocidente tem, não raro, reduzido-a a uma
substância do homem. Mas natureza não se resume
apenas às plantas, florestas, mares etc.
Segundo Heidegger (1999, p.33), a pergunta de
Aristóteles “toutó esti tís he ousía? Isto (a saber, tì tò
ón) significa: que é a entidade do ente?” acaba
recebendo uma interpretação limitadora e reduzida, o
homem passa a ser caracterizado como “animal
rationale”.
Todavia, no grego a sentença é “Dzoion logon
echon”, que pode ser traduzida por: “Um homem:
realização que a Linguagem cuida e cultiva” (LEÃO,
1992, 143).
Novamente a razão cartesiana busca a certitudo
e não mais pelo “tì tò ón”. A pergunta de Descartes será
“qual é aquele ente que no sentido do ens certum é o
ente verdadeiro?” (HEIDEGGER, 1999, p.38).
Definitivamente o certo e o verdadeiro são
definidos a partir da medida racional. Logo, a dúvida
torna-se uma disposição que vibra em acordo com o
ens certum: o ente que é com toda certeza. “A certitudo
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torna-se aquela fixação do ens qua ens, que resulta da
indubitabilidade do cogito (ergo) sum para o ego do
homem” (HEIDEGGER, 1999, p.38). O ego ou o subjectum se torna a essência do homem: a subjetividade
ou a egoidade.
Dessa maneira, o pensamento que fora
entendido como “faculdade concedida por Deus, o
intelecto deve adequar-se à ideia” (HEIDEGGER, 1999,
p.156) tornou-se adequação, cabendo ao intelecto
humano estabelecer a lógica do que se pensa com a
coisa: a conformidade da ideia. Coisa e proposição
lógica passam a ser coordenadas por um plano de
criação, plano esse que possibilita o conhecimento
humano. Utilizando esse modelo, o sendo é pensado
em conformidade com a ideia da criação enunciada na
proposição. Uma proposição sendo lógica permite a
inteligibilidade lógica, que por sua vez tem por
paradigma uma mathesis universalis, medida universal.
A essência do conhecimento reside, porém, em
deixar a realidade aparecer nas suas próprias
realizações. É um abrir-se à essência que des-vela a
realização do próprio real, um abrir-se à dinâmica em
que vigora a realidade: άλήθεια.

A definição de Todorov (1980) apresenta o
fantástico como algo contrário ao mundo real e à
realidade. Algo que não pode ser explicado pelas leis do
mundo real. O fantástico é a dúvida, a vacilação, nele
não se é capaz de escolher uma resposta dentre duas
possibilidades, a saber: primeiro, o acontecimento
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espantoso foi uma ilusão dos sentidos, as leis
continuam sendo o que sempre foram; segundo, o
acontecimento é parte integrante do real, logo o
mesmo é regido por leis desconhecidas. Essa hesitação
do leitor ante o acontecimento sustenta o fantástico.
Eis aqui a fórmula que resume
o espírito do fantástico. Tanto
a incredulidade total como a fé
absoluta nos levariam fora do
fantástico: o que lhe dá vida é
a vacilação (TODOROV, 1980,
p.18).

Todorov apresenta a estrutura do fantástico
ligada ao uso do discurso figurado, ao exagero, para ele
“a figura e o sobrenatural estão presentes no mesmo
nível e sua relação é funcional, não 'etimológica'”
(1980, p.43).
Ainda observando o fantástico em relação à
linguagem, o autor indica que o recorrente uso de
figuras retóricas indicaria nelas a origem do fantástico.
Ele explica que é só nas palavras que diabos e vampiros
existem, na linguagem nasce o sobrenatural: “Só a
linguagem permite conceber o que sempre está
ausente: o sobrenatural” (1980, p.44).
Louis Vax pensa o fantástico como o sobrenatural
ameaçador, um filho disforme da ghost story. Indica,
ainda que discretamente, um vínculo entre o fantástico
e o mistério:
Mas o fantástico acha-se mais
realmente
presente,
sem
dúvida, nas imagens que quase
escapam completamente ao
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maravilhoso tradicional. O
mistério, deixando de se
concentrar
nas
formas
convencionais, dilui-se por
toda a paisagem e revela, livre
das expressões convencionais,
o que era no fundo: a alma
secreta das coisas. (1972, p.77)

Para poder revelar “a alma secreta das coisas”, é
preciso que o fantástico se dê a perceber. Pode-se,
então, pensar o fantástico/fantasia enquanto imagem:
uma imagem que se dá a ver. Esta, no entanto, não é
uma representação ou um simulacro de algo, mas a
con-figuração desse algo em algo próprio que se dá a
ver: a imagem-poética. A imagem enquanto imagemquestão, imagem-poética, que é a escuta das grandes
questões e condições fundadoras de todo o diálogo e
das interpretações.
Em seu estudo, Souza (2010) destaca o contexto
histórico-filosófico do século das Luzes (final do século
XVIII e início do XIX) como um momento no qual surge
uma oposição ao racionalismo exacerbado. Trata-se da
literatura fantástica que floresce durante o
Romantismo.
O estudo apresenta as proposições de diferentes
autores sobre a problemática do fantástico. Entretanto,
embora sejam diferentes, as definições convergem para
a classificação de uma narrativa com acontecimentos e
seres sobrenaturais. Vax (1965), Caillois (1958) e Castex
(1951) são apresentados como autores que pensam o
fantástico como o confrontamento de dois mundos, a
saber: o natural e o sobrenatural. Dessa maneira, o
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fantástico é o sobrenatural que se manifesta no mundo
real.
Há ainda autores que indicam o medo como
critério para a definição do fantástico, são Lovecraft e
Penzoldt.
Porém, F. Furtado (1980) pensa o fantástico
como aquele que não permite que uma explicação
lógica reinstale a ordem colocando o leitor no universo
real novamente. Assim, o fantástico manteria até o fim
da narrativa os acontecimentos sobrenaturais, sem
buscar
uma
explicação
racional
para
os
acontecimentos.
Já para I. Bèssière (2001), o fantástico se associa
à noção de contraforma, mais do que uma questão de
procedimentos verbais a ambiguidade na construção
desse tipo de texto concentra-se nas relações entre
narrador e leitor.
Por fim, Souza (2010) apresenta a visão de J.
Alazraki (2001), que contrapõe o fantástico ao
neofantástico. Segundo a autora, trata-se se uma
evolução do gênero em virtude de um novo contexto
histórico. Tais textos, mais do que provocar medo no
leitor, buscam gerar inquietude e perplexidade ante as
situações apresentadas. No entanto, o neofantástico
tem a mesma ideia do fantástico: “a rejeição das
normas e leis que configuram nossa realidade” (SOUZA,
2010, p.8).
O estudo de Batalha (2011) se propõe a pensar o
fantástico como
um modo específico de narrar,
com raízes históricas claras, ou
seja, final do século XVIII, e
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que se realiza através de
temas
e
procedimentos
retóricos emprestados
de
outros gêneros e sub-gêneros
(BATALHA, 2011, p.2)

Ao longo de suas ponderações, a autora
apresenta as concepções teóricas de alguns estudiosos
do fantástico. Dentre eles Nodier (1957), para quem o
fantástico funciona como um refúgio ante as desilusões
da realidade. Num sentido amplo, o fantástico vira
sinônimo de imaginação poética e de maravilhoso,
abrangendo, desta forma, a imaginação criadora e
libertadora; Castex (1951) acaba na cisão real explicável
e irreal pensando o fantástico; Walter Scott o pensa
como um gênero menor no qual “a imaginação
abandona-se à irregularidade de seus caprichos, e a
quaisquer combinações de cenas das mais esquisitas e
burlescas” (Revue de Paris, Apud STEINMETZ, 1997, p.5,
Apud BATALHA, 2011, p.4); Vax (1987) e Caillois (1965)
têm suas ideias teóricas aproximadas, ambos pensam o
fantástico fundamentado nas “contradições dos modos
de apreensão do real e a falência da racionalidade
como meio de entendimento das fraturas do cotidiano”
(BATALHA, 2011, p.4).
Sobre a teoria de Nodier (1957), Batalha (2011)
indica que seguir a linha de raciocínio do autor
implicaria em dizer que a literatura em seu sentido
global poderia receber o epíteto de fantástica; no
entanto, há características restritas na literatura assim
denominada.
Já Castex (1951), de acordo com Batalha (2011),
não percebe que real e irreal não são excludentes e que
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ambos não abarcam o sentido do acontecimento
estranho.
Formulando suas próprias ideias acerca do
fantástico, Batalha (2011) elenca três pontos
importantes para se ponderar a problemática: i) a
utilização de elementos narrativos referenciados em
outros gêneros e/ou modos narrativos; ii) o surgimento
do fantástico situado entre o final do século XVIII e o
início do XIX; iii) a literatura fantástica caracterizada
pela expressão da consciência do advento da
modernidade, quando se instala, como um de seus
avatares, a consciência da crise da representação. (
BATALHA, 2011, p.7).
Logo, o relato fantástico instaura pelos paradoxos
a perturbação e, contando com o leitor, o narrador
apresenta os acontecimentos para os quais ele não tem
resposta ou desfecho.
Pode-se destacar, por fim, uma avaliação feita
por Jean Bellemin-Noël (1971) acerca do fantástico. O
autor utiliza-se da etimologia da palavra para
apresentar suas ideias. Segundo Batalha,
Jean Bellemin-Noël explicita
que “phantastikos” supõe
“aquilo que se faz aparecer
como uma aparência ancorada
no ser e no não-ser”, pois traz
“presença
e
ausência”,
levando ao extremo esta
“inquietante cópula” (1971,
p.106). E nessa perspectiva, o
fantástico
representa
emblematicamente a literatura
tomada em seu sentido amplo,
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com seu jogo de presença e
ausência
promovido
pela
linguagem. (BATALHA, 2011,
p.8)

Acompanhar Macário pela estrada do
Desconhecido envolve deixar por um instante os
conceitos lógico-disciplinares que instauram as
dicotomias.
No primeiro episódio de Macário, é descrita a
viagem de um jovem estudante de Direito que deixa
sua casa e segue para a Faculdade localizada em outra
cidade, que parece ser São Paulo. Não há uma
identificação exata do local, mas o leitor é levado a
deduzir que é a cidade paulista. Lá, Macário encontra O
Desconhecido. Eles dialogam, O Desconhecido se revela
Satan, e Macário faz um pacto com ele. O segundo
episódio se passa na Itália, quando aparece Penseroso.
Macário e Penseroso apresentam considerações
distintas em diversas questões, sobretudo no amor e na
filosofia. Penseroso acaba cometendo suicídio e
Macário se torna companheiro de Satan. O drama,
assim classificado pelo próprio Álvares, termina com
Macário e Satan espiando o interior de uma taverna por
uma janela.
As obras se colocaram numa posição desafiadora
das dicotomias que cindiram o real em essência e
aparência, evocando, não raro, a figura do Diabo. Deus
havia sido identificado como o fundamento de tudo,
mas depois fora suplantado pela razão. Quando o Diabo
é evocado no pacto, a luz da razão é desafiada pela luz
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mítica. Logo, a poesia e o texto poético acabam se
voltando para as narrativas míticas.
O Romantismo reaviva as tradições das baladas,
sobretudo na literatura inglesa, os bardos e cantos
antigos são revisitados, Ossian é o maior exemplo.
No texto poético, em diálogo com Penseroso,
Macário anuncia que “A Natureza é um concerto cuja
harmonia só Deus entende” (AZEVEDO, 2000, p.548).
Essa harmonia original e originária remete ao vigorar da
realidade capaz de retomar a unidade entre ser e
pensar, geradora do pensamento primordial.
No pensamento mítico, primordial, as Musas
aparecem como divindades responsáveis pela
harmonia. Acerca do sentido de mito,
O verbo correspondente ao
substantivo mito é mythéomai,
que significa abrir, desocultar
pela palavra, falar ou dizer que
pronuncia e revela o que
advém no som e no sentido, e
o verbo relativo ao nome
mistério é myeín ou myeísthai,
com a significação de fechar. A
raiz my- pronuncia-se com y
longo, figurando no latim
mutus e no sânscrito mukas (=
mudo, silente). (SOUZA, 2000,
p.30)

Souza indica duas genealogias distintas para as
Musas, a saber, as Musas ctônicas geradas no domínio
de Caos e as Musas olímpicas filhas de Zeus e
Mnemosine:
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O primeiro, o das Musas
ctônicas do divino monte
Hélicon, celebra a estirpe
venerada do Caos, e o
segundo,
o
das
Musas
olímpicas, louva o novo
ordenamento
cósmico
de
Zeus. A verdade, no entanto, é
que
as
Musas
ctônicas
precedem as Musas olímpicas
até mesmo em Hesíodo, que
se apresenta como cantor da
diacosmese olímpica. (2000,
p.17)

Ainda segundo Souza , as Musas conservam a
capacidade de harmonizar a tensão entre Caos e
Cosmos. As Musas ctônicas são três: Melete, Mneme e
Aoide.
Melete designa a disciplina
indispensável ao aprendiz do
rigor de composição. Mneme
prodigaliza
o
vigor
da
improvisação e da recitação.
Aoide é o canto, o resultado
harmonioso da interação entre
o
vigor
de
composição
dispensado por Melete e do
vigor
da
inspiração
prodigalizado por Mneme.
Três em uma ou uma em três,
a trindade divina das Musas
constitui a essencialidade da
poesia, que se caracteriza pela
tensão harmônica do rigor
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racional e do vigor passional.
(2000, p.12)

Assim, a harmonia do concerto da natureza,
pensada na ambiência mítica, evoca a physis grega,
uma natureza germinadora, originária. A harmonia
concertada na obra Macário, tal qual a harmonia
sustentada pelas Musas, é “a memória do poetar
pensante e do pensar poético é a memória primordial
das origens originantes” (SOUZA, 2000, p.31).
Ainda ponderando acerca das Musas, na Odisseia
de Homero, Calipso é apresentada como Ninfa, a deusa
Caverna. As Ninfas são as deusas mais antigas, também
chamadas de Musas Telúricas:
Calipso é reverenciada como
epíteto Pótnia, porque a deusa
mediterrânea pré-helênica, a
Grande Mãe de todos os
viventes, ostenta o título de
Pótnia em todas as suas
epifanias,
particularmente
teriomórficas, fitomórficas e
ornitomórficas. Pótnia é a
Soberana
das
Feras,
a
Soberana das Plantas, a
Soberana das Aves. Como
Pótnia Phyton, Soberana das
Plantas, o canto de Calipso
manifesta o seu poder criativo
no encanto do vigor da Physis,
da nascitividade em que se
alberga a brotação incessante
das coisas. A canção de Calipso
poetiza a existência da esparsa
presença
de
signos
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hierofânicos. A religião da
Pótnia, que Patroni define em
seus
Comentários
Mediterrâneos à Odisseia de
Homero, aspira ao eterno
feminino como condição de
possibilidade de criatividade
em geral. (SOUZA, 2000, p.14)

Logo, a natureza evocada em Macário adquire
um sentido mítico quando pensada na harmonia. Assim
como as Musas sustentam a harmonia entre Caos e
Cosmos, a Pótnia em canto conserva o vigor da physis.
Cabe à obra poética manifestar esse vigor harmonioso.
Portanto, pode-se entender que a obra concerta sua
época e não propõe uma medida de correção para
consertar a realidade. Não há o predomínio de uma
medida definida como certa que corrigir a falsa.
O pacto entre Macário, O Iluminado, e Satan, as
trevas, pode ser ponderado como a retomada da esfera
mítica em que é possível surpreender e surpreender-se
com o percurso da humanidade do homem. Logo,
Macário concerta a humanidade homem, seu ek-sitir
no mundo em seu acontecer histórico.
Dessa forma, não é a filosofia racional da época
que domina o conhecimento científico a medida da
obra, antes é O Desconhecido, o fantástico.
Nos domínios do pensamento
objetivo, quando se fala em
paixão,
evoca-se
o
desconhecido. A paixão é o
que se diz e reconhece fora
das possibilidades de conhecer
e dizer. Ora, a paixão de viver,
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porém, nunca é algo, uma
coisa, e muito menos uma
coisa que temos, como temos
orelhas e unhas. A paixão de
viver é o mistério da liberdade
de tudo que temos. É a
experiência indizível de uma
libertação que não se exaure
com o que sentimos, fazemos,
pensamos ou somos. É a
presença da vida na morte, da
plenitude na limitação, da
criatividade na dependência.
Só o pensamento radical pode
pensar a paixão de viver como
o mistério de vida e morte
(LEÃO, 1997, p.151).

Quando Macário aceita caminhar com O
Desconhecido, este o guia ao saber. O pacto rompe a
esfera Iluminista que via o mito como um atraso.
Portanto, a escolha de Macário não é a venda de sua
alma ao novo saber: o científico. Diferentemente das
propostas da época, o Diabo não é absorvido nem
Macário vai para o inferno. Ele é conduzido a ouvir as
narrativas de outros jovens na taverna para aprender
com a ek-sistência de outros o sentido de ser humano.
Percorrer a via do Desconhecido solicita
abandonar os conceitos da luz da razão e caminhar com
a luz mítica, a aletheia. Nessa dinâmica de realização do
pensamento, o sistema calculista, os padrões lógicos, as
tautologias e as contradições são deixadas instaurandose o fenômeno do ek-sistir.
O ensinamento que Macário recebe de Satan não
é uma doutrina, mas a percepção de que o destino de
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todas as vidas é a morte. Macário, assim como Er, o
Armênio, tem a possibilidade de ir ao mundo dos
mortos, embora o leitor seja advertido de que a
experiência fora um sonho. No grego Phantasos, o
servo do sonho, aquele que produz as visões do sonho,
apresenta a mesma raiz do verbo phaíno, que forma
fenômeno e fantasia. Portanto, na obra o encontro
entre Macário e a estátua que murcha as flores, que
gela a todos a quem toca e que amortalha as
esperanças é um evento que transcorre fora do
domínio da razão.
O sonho é evocado, mas fugindo da medida
propositiva tradicional ele não é o falso que se opõe ao
real, antes liga-se ao fenômeno e à fantasia. Entenda-se
que o
fenômeno remete para o que
se mostra, se abre e se revela
por si mesmo, como é/ou
como não é em si mesmo. Está
sempre em jogo o espetáculo
que de si mesmo dá e
proporciona
todo
real,
realizando-se. (LEÃO, 2006,
p.14)

O Desconhecido, Satan, O Diabo, sela uma
aliança com Macário “Até sempre: na vida e na morte!”
(AZEVEDO, 2000, p.522). O pacto é feito. Dia remete ao
Deus do Sol, Apolo, que está ligado ao dom das
profecias e às Musas. Assim, o pacto convoca as trevas
de Satan e o fogo de Apolo.
O homem não é Apolo (Dia) nem Satan (trevas),
não é céu nem terra, não é anjo (ângelus, mensageiro)
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nem demônio (daimon), o homem se configura neste
pólemos no qual, segundo Gênesis, tem o
conhecimento do que é bom e do que é mau, mas não
tem a imortalidade de Deus. Constitui-se uma procura
no e pelo essencial. Apresenta-se uma medalha de duas
faces constituindo-se uma binomia na tensão entre
Deus e o animal. Con-sumar-se é a tarefa de ek-sistir.
Quando Macário passa a caminhar com Satan, acontece
o caminhar da Luz com as Trevas. A Luz, Macário – O
Iluminado –, e as Trevas, Satan, formam a binomia.

Podemos observar que, ao longo das diferentes
épocas, as redutoras interpretações do logos, da physis
e da aletheia constituíram de modo configurativo o
ocidente. A partir da decisão conceitual, todo o vigor
contido no pensamento originário e que envolvia essas
questões foi esquecido.
A lógica propositiva é transformada em uma
medida universal, mathesis universalis, e resume o
pensamento ao cálculo de predicados. Os axiomas
conduzem a dois caminhos, a saber: à tautologia e à
contradição. A questão é esquecida, pois não pode
apresentar apenas dois valores: verdadeiro ou falso.
A obra Macário inaugura em seu espaço
narrativo uma medida para além dos cálculos e dos
sistemas. Quando Macário decide caminhar com O
Desconhecido, instaura-se uma nova medida, a medida
do fantástico.
Assim, o convite presente na obra pode ser
entendido como um aceno ao primordial. O
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Desconhecido conduz a uma aprendizagem, a “razão”
conduz ao abismo de si mesmo. No jogo tensional entre
trevas e luz habita a humanidade do homem.
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Cinthia Freitas de Souza (UNIMONTES)

Neste artigo objetivamos analisar o elemento
espelho como objeto simbólico de emancipação e
amadurecimento da personagem feminina em oposição
às funções sociais culturalmente estabelecidas no conto
“A primeira só”, publicado em Uma ideia toda azul
(1979), de Marina Colasanti. O livro apresenta dez
contos maravilhosos, que costumam ser entendidos
como sinônimo de contos de fadas. Atualmente, esses
gêneros literários são destinados especificamente ao
público infanto-juvenil. O livro em questão ganhou
inclusive vários prêmios nessa categoria. O primeiro foi
o Grande Prêmio da Crítica de Literatura Infantil da
Associação Paulista de Críticos de Artes, em 1979, a
segunda premiação aconteceu por O melhor para o
Jovem, em 1979, da Fundação Nacional do Livro Infantil
e Juvenil. Ganhou ainda o prêmio pelo Projeto Ciranda
de Livros, em 1983, pelo Projeto Recriança, no ano de
1989, e também por Meu Livro, Meu Companheiro, em
1988.
Entretanto, antes de desenvolvermos a análise
do processo simbólico do espelho, vale esclarecer
algumas questões: a primeira sobre a relação entre
conto maravilhoso e conto de fadas e a segunda acerca
do público-alvo desses gêneros literários.
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Se considerarmos as observações feitas por Nelly
Novaes Coelho, embora contos maravilhosos e contos
de fadas sejam considerados sinônimos, não o são.
Ainda de acordo com a estudiosa, o conto maravilhoso
é a narrativa que decorre em
um espaço fora da realidade
comum em que vivemos, e
onde os fenômenos não
obedecem às leis naturais que
nos regem (1984, p.122 – grifo
da autora)

Nesse sentido, o conto de fadas também
receberia essa caracterização acrescida da presença do
ser imaginário fada, que, segundo Coelho, encarnaria a
“possibilidade de realização dos sonhos”, uma vez que
ela aparece para ajudar os protagonistas a alcançarem
seus desejos. Sobre a fada, a estudiosa afirma o
seguinte:
Segundo a Tradição, as fadas
são seres imaginários, dotados
de virtudes que interferem na
vida dos homens, para auxiliálos em situações limites
(quando nenhuma solução
natural poderia valer). (1984,
p.123)

Dessa maneira, o elemento fada seria
fundamental para distinguir um gênero do outro.
Todavia, nos contos de Marina Colasanti, a fada
costuma ser um elemento ausente, uma vez que é a
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própria personagem que precisa percorrer seu caminho
e enfrentar os desafios a fim de alcançar seus sonhos, o
que não significa que não haja outros elementos
mágicos que poderiam substituir a fada, como o
famoso tear de “A moça tecelã”.
Ainda sobre a distinção entre conto maravilhoso
e conto de fadas, Marina Colasanti, ao discorrer sobre a
definição do gênero literário, reforça o seguinte:
Além do mais, ao contrário do
que a denominação faz crer, as
fadas não são sequer presença
obrigatória nesses contos –
mais
adequadamente
chamados
de
contos
maravilhosos – e, quando
aparecem,
não
são
personagens centrais. (2004,
p.221-222 – grifo da autora)

Como percebemos, contos de fadas e contos
maravilhosos seriam, portanto, gêneros literários
diferentes e, segundo Coelho (1984), os dois gêneros
enquadrariam em um gênero maior, a saber, nos contos
de encantamento.

Como dito no início deste trabalho, o gênero
maravilhoso (ou o conto de fadas para alguns) é
associado no mercado editorial ao público infantojuvenil, entretanto, isso seria relativamente recente, se
pensarmos que, quando os contos de fadas surgiram na
tradição oral, não havia ainda a concepção de criança
ou infância e, portanto, não poderia haver histórias
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destinadas a um público que não existia. Como
reforçado por Marina Colasanti, essa relação não
poderia ser feita,
uma vez que o conceito de
criança, um ser com exigências
especiais, que deve ser
protegido e ao mesmo tempo
preparado para enfrentar a
vida, só viria a existir de fato
no século XVIII, explicitado por
Rousseau (2004, p.237)

Dessa maneira, a criança não era vista como um
ser com existência completa, era uma espécie de adulto
incompleto e marginalizado pela sociedade, o que nos
faz pensar a respeito da concepção de cultura, visto
que é ela que estabelece e define papéis sociais aos
indivíduos, sendo, portanto, capaz de incluí-los ou
excluí-los.
Para tratar dessa concepção, consideremos as
observações feitas por Edmir Perrotti (1990). Ao tratar
da produção cultural para crianças, o estudioso afirma
que a cultura a priori foi entendida como “resultado de
um processo de herança social”. Esse processo
implicaria na criação de “produtos culturais” que
determinariam o modo de vida das pessoas. Para que,
assim, o indivíduo fosse inserido no grupo social, ele
precisaria possuir a cultura dominante, caso contrário,
seria excluído dela.
Nesse sentido, Perrotti (1990) ainda assegura
que a cultura tornou-se domesticadora e coerciva, pois
dificultaria a participação da criança na História como
sujeito. Se a cultura fosse entendida como produto
200

acabado e que seria apenas transmitido à população de
um país, a criança não poderia ser vista como sujeito
social, pois não criaria produtos culturais, apenas os
internalizaria.
Essa afirmação poderia ser associada às
mulheres que, ao longo de toda a História, também
foram excluídas do meio sociocultural e políticoeconômico, e, nesse caso, elas não teriam produzido a
cultura que conhecemos, elas apenas apreenderam e
reproduziram uma cultura desenvolvida por homens.
Essa ideia é apresentada pela psicanalista Demarís
Wehr, segundo a qual:
Feministas como Carol Christ,
Mary Daly, Elizabeth DodsonGray, entre outras, apontaram
que as mulheres não têm sido
as criadoras da cultura, das
instituições e dos sistemas
mitológicos, mas sim suas
internalizadoras. Pode ter
ocorrido também de elas
terem possuído e criado uma
cultura alternativa – uma
tradição
oral
–
que,
infelizmente, nunca foi posta
no papel. Nossa cultura
vigente,
tal
como
a
conhecemos,
é
uma
construção masculina. (1998,
p.37-38)

Desta forma, a nossa cultura seria,
predominantemente, uma criação masculina que
determinaria o que deve ser conhecido, aceito e
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seguido. Como afirmou Wehr (1998), é possível que as
mulheres tenham criado uma cultura alternativa, de
tradição oral, mas, como não foi registrada, não se
tornou conhecida. Os contos maravilhosos tradicionais,
por exemplo, originalmente pertencentes à tradição
oral, foram recolhidos e registrados, com várias
adaptações feitas por homens. O precursor teria sido o
francês Charles Perrault, no século XVII, depois os
irmãos Grimm, na Alemanha, no século XIX e pelo
dinamarquês Hans Christian Andersen, também no
século XIX.
Nesse sentido, se as mulheres criaram uma
cultura de tradição oral, elas poderiam ter sido
criadoras também dos contos maravilhosos, não
somente os homens. Acerca disso, Marina Colasanti faz
as seguintes considerações:
Ao que tudo indica, no
remotíssimo passado, homens
e mulheres criaram juntos os
contos
maravilhosos.
E
durante muito tempo os
repetiram juntos. Entretanto
quando tratou-se (sic) de
escrever, a escrita sendo
privilégio masculino, foram
eles os autores quase que
exclusivos dos grandes livros
de contos que até hoje nos
impregnam. (2004, p.239)

Assim sendo a escrita um produto cultural e não
natural, os homens, criadores desse produto, de acordo
com Marina Colasanti, tornaram-se
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os donos dos contos assim
como eram os donos das
mulheres. A elas deixaram
apenas o papel de repetidoras,
uma vez que repetir é função
mantenedora (2004, p.239)

Ao tomarem os contos para si, os homens
recortaram-nos e alteraram-nos, a fim de que ficassem
ao gosto da cultura que dominavam e, assim, as
mulheres assumiram uma postura submissa e de
espera (da fada, para solucionar-lhes os problemas, e
do príncipe para o casamento). Os contos maravilhosos
de Mariana Colasanti, contudo, frequentemente
rejeitam essa posição submissa das personagens
femininas. Neles, as mulheres tomam decisões,
escolhem seu caminho, seja pelo casamento, seja pela
partida, seja pela morte. É o que veremos a seguir no
conto “A primeira só”.

A partir de agora, nosso objetivo será analisar o
processo de formação da personagem feminina no
conto “A primeira só”, de Uma ideia toda azul, de
Marina Colasanti, que se torna sujeito autônomo em
oposição às funções sociais definidas culturalmente.
O trabalho será subsidiado por ideias feministas,
apresentadas por Tereza de Lauretis (1994), Joan
Wallach Scott (1995) e Tania Navarro Swain (2006),
articuladas às concepções da psicologia social (1998), a
partir dos trabalhos de Denise Jodelet (2001) e de
conceitos simbólicos acerca do espelho com Mircea
Eliade (1979), Jean Chevalier e Alain Gheerbrant (1997).
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Nelly Novaes Coelho (1984), ao tratar da
classificação de personagens mais comuns em
narrativas, destaca a existência de três tipos básicos:
personagem-tipo, que seriam representações de
funções sociais; personagem-caráter, que aparece
quando as ações do personagem provocam uma
reflexão sobre valores morais ou culturais e
personagem-individualidade, que se caracteriza como
um indivíduo complexo, com medos, angústias e que
não pode ser classificado como bom, nem como mau. A
partir dessa afirmação, reis e rainhas, príncipes e
princesas, camponeses e soldados, entre outros
personagens típicos dos contos maravilhosos, seriam,
de acordo com Coelho (1984), figurações de estados
sociais, pois não se destacariam como um indivíduo
complexo,
sendo,
por
conseguinte,
seres
9
estereotipados.
Entretanto, alguns personagens dos contos de
fadas de Marina Colasanti rompem com essa
classificação, uma vez que suas ações, principalmente
as das personagens femininas, promovem a reflexão
acerca da cultura, quando rejeitam a passividade e a
submissão comuns às figuras femininas nos contos
maravilhosos tradicionais escritos. Nas narrativas de
Colasanti, a maioria de suas protagonistas apresentase, portanto, como sujeito de suas ações e de
resistência contra a opressão de uma sociedade
patriarcal.
9

Segundo a teoria junguiana, estereótipo, em sentido figurado,
seria a construção de uma imagem absoluta e imutável que toma
esse sentido ao ser estabelecido como imagem normativa e
universal. (DOWNING, 1998, p.10)
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Nesse sentido, objetivamos analisar a trajetória
da personagem central do conto “A primeira só”, de
Uma ideia toda azul (publicado inicialmente em 1978) a
partir da imagem simbólica do espelho como
metaforização do seu processo de amadurecimento
como sujeito, ao romper com seu papel social.
Como dito anteriormente, a cultura dos homens
estabeleceu quais seriam os produtos culturais a serem
apreendidos pelos indivíduos, quem não os
apreendesse tornar-se-ia excluído da sociedade. As
mulheres, partindo desse pensamento, não seriam
produtoras de cultura, pois se limitariam às funções
domésticas sendo, portanto, seres marginais. Vale
destacar que Rosa Maria Cuba Riche, ao tratar da
literatura infanto-juvenil, afirma que escritoras dessa
literatura como Edy Lima, Lygia Bojunga e Marina
Colasanti trabalham
com um discurso das bordas,
das margens, construindo uma
nova ordem, refletindo uma
cultura
feminina
como
experiência coletiva no interior
de uma cultura lato sensu
(1999, p.188 – grifo da autora)

Assim, se a cultura doméstica e aliena o
indivíduo, a literatura pode aparecer como elemento
subversivo contra essa opressão e isso pode ser
percebido na literatura de Colasanti. Considerando o
conto “A primeira só”, analisaremo-lo, por conseguinte,
a partir de dois eixos: da representação social e do
sentido simbólico do espelho. Assim, o conto inicia-se
da seguinte maneira: “Era linda, era filha, era única.
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Filha de rei. Mas de que adiantava ser princesa se não
tinha com quem brincar?” (COLASANTI, 2006, p.46).
A personagem feminina inicialmente aparece
com a identificação de ser filha de rei. Observemos que,
nesse momento, não há uma descrição individual da
personagem, ela é alguém que se define por sua
posição social (filha de rei). Podemos entender que a
princesa seria, nesse momento, um personagem-tipo,
pois expressaria aqui apenas o seu papel social. Isso
nos remete à teoria de representação social proposta
por Denise Jodelet (2001). De acordo com a estudiosa,
para nos adaptarmos ao meio sociocultural,
frequentemente comportamo-nos de modo a alcançar
as expectativas da sociedade. Assim, o meio
sociocultural constrói uma realidade aceitável que
devemos seguir para não sermos excluídos dele.
Nesse sentido, ainda segundo Jodelet, a
representação social seria
uma forma de conhecimento,
socialmente
elaborada
e
partilhada, como um objeto
prático e que contribui para a
construção de uma realidade
comum a um conjunto social
(2001, p.22)

As representações sociais seriam, portanto, “sistemas
de interpretação” que regem nossa relação com o
mundo e com os outros. Especificamente em “A
primeira só”, a protagonista representaria inicialmente
um papel social, isto é, o de princesa.
Embora não esteja claro no conto, a personagem
parece ser uma criança, pois lamenta não ter amigas ou
206

irmãs para brincar, uma vez que é filha única. A fim de
acabar com a tristeza da filha, o rei-pai toma a seguinte
decisão:
De noite o rei ouvia os soluços da
filha. De que adiantava a coroa
se a filha da gente chora à noite?
Decidiu acabar com tanta
tristeza. Chamou o vidraceiro,
chamou o moldureiro. E em
segredo mandou fazer o maior
espelho do reino. E em silêncio
mandou colocar o espelho ao pé
da cama da filha que dormia.
(COLASANTI, 2006, p.46)

O espelho aparece inicialmente para preencher a
solidão da princesa, pois, ao acordar e ver-se refletida,
ela imagina estar diante de uma amiga, e o espelho
seria, nesse momento, objeto ilusório, portanto. Vale
destacar que o espelho, de acordo com Jean Chevalier e
Alain Gheerbrant (1997), pode ser símbolo que reflete
também conteúdos do coração e da consciência dos
indivíduos.
Assim, esse objeto aparece, no conto de Marina
Colasanti, como um elo entre a princesa e seu eu
interior; isso não significa, entretanto, que as duas
princesas (a concreta e a refletida) sejam pessoas
idênticas, pois a identidade, de acordo com Tania
Navarro Swain (2006), não seria única, singular e/ou
fixa. A identidade, ao contrário, seria múltipla, plural e
transitória, pois, segundo a feminista, as identidades
não passariam de construções
passageiras,
fluidas,
com
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pousos esporádicos, lá onde o
presente se torna passado; em
processo, eu sou apenas um
projeto de mim, aquela que já
passou e que ainda não é
(2006, s/n)

Essa mutação de identidades é percebida a partir da
inversão imagética que se produz no reflexo, como
podemos verificar no seguinte trecho:
Rápido chegaram perto e
ficaram se encontrando. Uma
sorriu deu bom-dia. A outra
deu bom-dia sorrindo
– Engraçado – pensou uma – a
outra é canhota.
E riram as duas. (2006, p.46)

Observemos que há uma inversão entre as ações
de uma e de outra, principalmente quando a princesa
chama a atenção para o fato de a outra princesa ser
canhota. Assim, o reflexo, embora semelhante à
imagem refletida, produziria a ilusão de que ambas
seriam idênticas, mas não são. Desse modo, a imagem
da princesa conotaria seu outro eu, outra identidade.
Se o espelho geralmente evoca a procura de si,
percebemos que o reflexo pode manifestar, na verdade,
as múltiplas identidades dentro do próprio indivíduo.
Essa pluralidade revela-se quando a princesa,
enquanto brincava com uma bola de ouro, atira-a para
sua amiga do espelho, fazendo com que este se quebre.
Vejamos o que nos conta o narrador:
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A lágrima inchou, já ia cair,
quando a princesa viu o rosto
que tanto amava. Não um só
rosto de amiga, mas tantos
rostos de tantas amigas. Não
na lágrima que logo caiu, mas
nos cacos todos que cobriam o
chão.
– Engraçado, são canhotas –
pensou (2006, p.48)

Novamente a princesa observa o fato de suas
amigas serem canhotas, o que nos leva a entender que
ela fosse destra. Geralmente o destro é associado ao
direito, ao padrão, ao modelo, enquanto o canhoto, isto
é, o lado esquerdo, é visto como o desviante, o
subversivo. Assim, podemos associar a multiplicidade
de identidade na princesa a partir dos vários cacos do
espelho. Seu lado direito, o concreto, seria a
representação social da “linda filha de rei”, ou seja,
tratar-se-ia da sua função social, associada ao
conservadorismo. Seu lado esquerdo representaria sua
inversão, suas várias identidades, que não se
manifestariam
concretamente,
porque
estão
subordinadas ao lado direito, uma vez que elas se
despontam apenas como reflexo.
Dessa maneira, se a teoria feminista de gênero
entende que é a cultura que determina o
comportamento que distingue mulheres e homens e
estabelece a eles papéis sociais, conforme Joan Wallach
Scott (1995), a teoria do gênero propõe, por
conseguinte, analisar e questionar os estereótipos
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formados por essa distinção que costuma subordinar o
ser feminino ao ser masculino.
Para entendermos como se estabelece essa
submissão, a feminista Tereza de Lauretis (1994)
postula que a construção do gênero estabelece-se por
quatro proposições. A primeira considera que o gênero
seria uma representação, concepção que vai ao
encontro da teoria de representação social e, nesse
caso, os indivíduos seguem padrões comportamentais
para se adaptar à cultura. A segunda proposição
esclarece que a representação estimula a construção do
ser feminino e do ser masculino. De acordo com o
terceiro pressuposto, essa construção é feita através de
“aparelhos ideológicos do Estado” (família, igreja,
escola, mídia) e a quarta proposição ressalta que essa
representação seria “ideologicamente falsa”, portanto,
o comportamento adequado para homens e mulheres
não seria definido biologicamente, mas sim
socialmente, isso faz com que essa construção social
possa ser rompida.
Observemos, nesse sentido, que encontramos
uma figura feminina que se encaminha para se tornar
sujeito de si, a partir de seu amadurecimento e
rompendo com sua representação social. Quando o
espelho se quebra, rompe-se a ligação entre a função
social de ser filha de rei, afinal, foi o pai quem ordenou
que fizessem e colocassem o espelho no quarto da
menina.
Contudo, com a quebra do espelho, a princesa
volta a ficar sozinha: “Sozinha outra vez [está] a filha do
rei.”. Entretanto, ela não quer estar só novamente,
então corre para o jardim, para o bosque, para o prado
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até chegar ao lago em que vê novamente a primeira
amiga do início da narrativa, como podemos ler na
seguinte passagem: “Mas a princesa não queria mais
uma única amiga, queria tantas, queria todas, (sic)
aquelas que tinha tido e as novas que encontraria”
(2006, p.49). A menina então assopra a água e atira
pedras, mas a amiga continua sendo uma; nesse
momento, a princesa representa novamente o objeto
referencial de filha do rei, uma função social, mas não
quer mais sê-lo.
É nesse instante que acontece o seguinte:
Então a linda filha do rei
atirou-se na água de braços
abertos,
estilhaçando
o
espelho em tantos cacos,
tantas amigas que foram
afundando com ela, sumindo
nas pequenas ondas com que
o lago arrumava sua superfície
(2006, p.50)

Vejamos primeiramente que a água aparece também
como espelho, pois reflete o ser. De acordo com Mircea
Eliade (1979), a água seria um reservatório de todas as
possibilidades de existência. Observemos também que
a água se estilhaça com o impacto do corpo da princesa
e, consequentemente, ocorre a uma fragmentação da
própria menina.
Vale destacar aqui que, de acordo com Chevalier
e Gheerbrant (1997), a água simboliza três temas
dominantes: é “fonte de vida”; é “meio de purificação”;
é centro de “regenerescência” (sic). Quando a princesa
mergulha na água, há uma reunião de suas várias
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identidades fragmentadas, visto que havia “tantos
cacos, tantas amigas que foram afundando com ela”,
mas que se regeneraram em um único sujeito enquanto
o “lago arrumava sua superfície”.
Segundo Eliade (1979), a imersão na água
corresponde a uma dissolução de formas, acarretando
tanto a morte quanto a ressurreição. No conto “A
primeira só”, é preciso que a princesa morra, estilhassese na água, para que depois ressuscite, pela reunião de
seus pedaços. A imersão na água seria o surgimento,
portanto, de um novo ser, de uma nova mulher, que
rejeitou o papel social de princesa e quis se tornar
sujeito independente. Quando a água reorganiza as
partes e junta os pedaços da menina, aqui a
protagonista não é mais apenas a linda filha do rei, é
também sujeito complexo de múltiplas identidades e,
nesse sentido, não é um personagem-tipo, tornou-se
personagem-caráter.

Em suma, este trabalho visou analisar o processo
de formação da personagem feminina como sujeito na
cultura, presente no conto maravilhoso “A primeira só”,
de Marina Colasanti, a partir de concepções da teoria
feminista de gênero e de representação social
articulada à ideia acerca da cultura e de símbolos.
Podemos perceber que essa narrativa estimula a
reflexão dos sujeitos sobre si mediante ao processo de
amadurecimento da protagonista da narrativa
analisada, a partir da figura feminina, a qual,
constantemente, fora excluída das produções culturais
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masculinas, pois eram (ou são) erroneamente
consideradas submissas e passivas. Contudo, vale
lembrar que essa passividade lhes fora imposta, pois
fazia parte das características dadas ao objeto cultural
definido como modelo para o comportamento feminino
pela sociedade misógina.
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Segundo Platão (428-348 a.C.), as imagens
miméticas são a imitação da imitação, já que imitam a
pessoa e o mundo do artista. Discípulo de Platão,
Aristóteles (384-322 a.C.) refutou o conceito ontológico
de seu mestre, enaltecendo o processo mimético e
criando uma concepção estética para a arte poética,
cuja imitação não se limita mais ao mundo exterior,
mas se sustenta pelo critério de verossimilhança e
fornece a representação como uma possibilidade, no
plano fictício, sem qualquer compromisso de traduzir a
realidade empírica.
Ou seja,
o conceito aristotélico de
mímesis não significa mera
imitação ou reprodução da
realidade. A mímesis poética é
uma representação que resulta
de um processo específico de
construção, a partir de regras
que
visam
efeitos
determinados (ARAUJO, 2011,
p.78-79 – grifo do original)

É nesse sentido que Aristóteles, em sua obra Poética,
contrapõe duas formas básicas de narrativa: a histórica
e a poética.
Em sua leitura, a primeira teria por objeto o dado
concreto e inscreve-se no domínio da realidade
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particular de uma figura histórica, domínio esse
empiricamente verificável. A segunda, pelo contrário, é
definida como uma realidade demarcada do mundo
objetivo e transportada para o reino do possível:
Não é obra de um poeta dizer
o que aconteceu, mas o que
poderia acontecer, e o que é
possível acontecer, segundo o
que é verossímil e necessário
(ARISTÓTELES, 2004, p.54)

O verossímil não é mais, portanto, que uma
analogia do verdadeiro e por isso pode-se dizer que a
ficção manifesta-se como arte da ilusão. Essa premissa
aristotélica constituiu, de forma geral, a tradição do
pensamento ocidental, que durante muito tempo, visou
afastar a História da ficção, firmando-se desde
Tucídides e Heródoto, de modo a afirmar que não há
versões ou possibilidades de interpretação da História,
mas sim um saber racional e criterioso, depositado no
historiador, tomando este como aquele que investiga a
documentação histórica e escreve dizendo o que
ocorreu no passado.
A retomada dessa postura clássica seria feita a
partir do século XVII, com o pensamento cartesiano,
prosseguindo no século das Luzes para atingir o seu
apogeu no século XIX, com o racionalismo cientificista.
Mesmo que tais pressupostos já encontrassem
alternativas críticas desde o século XIX e as primeiras
décadas do XX, foi preciso esperar pela chamada crise
dos paradigmas científicos, explicativos da realidade,
em tomo da década de 1970, para que a ficção se
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tomasse uma questão chave para o debate da escrita
da História.
Há muito as relações entre ficção e História
merecem um estudo mais aprofundado, principalmente
no que diz respeito a questões que giram em torno da
natureza da identidade e da subjetividade: a
verossimilhança é realocada para o centro da
investigação histórica, problematizando a referência da
representação e as implicações ideológicas do ato de
escrever sobre a História. Conscientes disso, muitos
historiadores declaram-se contra os modelos
engessantes da narrativa histórica, mostrando-se
abertos à possibilidade interpretativa como uma nova
forma de transmitir o conhecimento adquirido na
pesquisa.
Diante de uma discussão atual na historiografia,
o presente estudo torna-se relevante, uma vez que se
propõe, por meio de uma discussão teóricometodológica, refletir acerca da historicidade presentes
nos Estudos Culturais, calcadas nas sensibilidades que
buscam verossimilhança nas práticas cotidianas, como
endossa Pesavento:
Sensibilidades
resgatam
histórias
individuais
e
coletivas.
Na
experiência
histórica pessoal se resgatam
emoções, sentimentos, ideias,
temores
ou
desejos,
a
tradução sensível, que pode
ser historicizada e sociabilizada
para
os
homens
de
determinada época (2003,
p.58-59)
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É nesse contexto que os fatos do cotidiano, à luz
das sensibilidades, permitem desvendar elementos da
cultura, modificando e readequando os princípios da
poética aristotélica:
o historiador, uma vez que ele é
um mediador, em busca de
“possíveis
versões”.
Estas
permitem
reconhecer
a
verossimilhança na escrita da
história e reportar-se sempre à
combinação de elementos como
descrição densa, aliada a uma
explicação complexa e evocação
subjetiva (sentido) uma vez que
o historiador reconfigura o
tempo dando sentido ao mundo.
(SILVA, 2009, p.3)

Nesse contexto da história cultural, propõe-se a
reconhecer histórias individuais e coletivas, visando
preencher lacunas presentes em muitas comunidades,
pretendendo estabelecer um diálogo entre narrativa e
ficção e novas possibilidades explicativas para os fatos
sociais.
É importante sublinhar, antes de tudo, que essa
reposição da verossimilhança é uma estratégia
realizada desde os romances históricos produzidos no
século XIX. O romancista italiano Alessandro Manzoni já
atentava para as relações entre texto histórico e texto
ficcional, entre reconstrução positiva e invenção, entre
verdade e verossimilhança, ou seja, tratava da
dimensão narrativa da História e da dimensão histórica
da narrativa literária:
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Não será fora de propósito
observar que também a
história pode servir-se do
verossímil sem inconveniente,
porque o faz de bom modo,
expondo sua forma própria e
distinguindo da forma real. E
pode fazer sem que se ofenda
a unidade da narrativa, pela
simples razão de que o
verossímil não é adequado
(MANZONI, 2012, p.7)

A forma da escrita da História, de acordo com essa
tradição ficcional pontuada, depende obviamente da
matéria ou dos motivos abordados pelo historiador:
Se
o
historiador
estiver
preocupado com datas, fatos,
nomes de um acontecido, ou se
buscar a confirmação dos
acontecimentos do passado, a
literatura não será a melhor
fonte a ser usada... Mas, se o
historiador estiver interessado
em resgatar as sensibilidades de
uma época, os valores, razões e
sentimentos que moviam as
sociabilidades e davam o clima
de um momento dado no
passado, ou em ver como os
homens representavam a si
próprios e ao mundo, a
Literatura se toma uma fonte
muito especial para o seu
trabalho. (PESAVENTO, 2003,
p.39)
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Portanto, há uma estreita ligação entre História e
Literatura favorecendo a probabilidade das várias
versões do passado, o que não anula o caráter científico
de sua construção. É indispensável mesclar o rigor do
método científico com o teor literário narrativo, numa
relação recíproca, “quando o momento quase histórico
da ficção troca de lugar com o momento quase fictício
da História” (RICOEUR, 2010, p.332).
A situação se torna mais complexa quando se
leva em conta que o historiador, ao construir sua
narrativa sobre o passado, tem a pretensão de atingir a
veracidade. Mesmo sabendo que não chegará jamais à
verdade do acontecido, ele é animado por essa busca
de verdade, por esse esforço de construção de uma
versão plausível, possível, verossímil de fato, com
efeitos de verdade.
Já a Literatura, nos indica Paul Ricoeur, cria uma
modalidade narrativa referencial ao mundo, com
pretensão aproximativa.
Não precisa comprovar ou
chegar a uma veracidade, mas
obter uma coerência de
sentido e um efeito de
verossimilhança.
A
rigor,
História e Literatura obtêm o
mesmo
efeito:
a
verossimilhança,
com
a
diferença de que o historiador
tem uma pretensão de
veracidade (apud PESAVENTO,
2003, p.37)

Tais efeitos partiriam das condições reais de
existência. Ou seja, “as idéias-imagens precisam ter um
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mínimo de verossimilhança com o mundo vivido para
que tenham aceitação social, para que sejam críveis”
(PESAVENTO, 1995, p.22). Essa valorização do
verossímil na História faz da matéria subjetiva algo mais
passível de ser estudado, ou melhor, representado,
fazendo parte do imaginário.
evocação, simulação, sentido e
significado, jogo de espelhos
onde o “verdadeiro” e o
aparente se mesclam, estranha
composição onde a metade
visível evoca qualquer coisa de
ausente e difícil de perceber.
Persegui-lo como objeto de
estudo é desvendar um segredo,
é buscar um significado oculto,
encontrar a chave para desfazer
a representação do ser e
parecer. Não será este o
verdadeiro caminho da História?
Desvendar
um
enredo,
desmontar uma intriga, revelar o
oculto, buscar a intenção?
(PESAVENTO, 1995, p.24)

Nesse “jogo de espelhos”, portanto, é que o
escritor, compromissado tanto com a História e a
Literatura, encontra um complexo campo de trabalho.
Na falta de muitos dados concretos sobre os
imaginários que cercaram nosso passado, recorre-se à
contextualização e, principalmente, aos pensamentos e
às crenças historicamente possíveis das épocas. Ao não
encontrar as características que estava à procura na
documentação disponível, muitos romancistas se
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voltaram, na medida do possível, para outras fontes do
mesmo tempo e do mesmo lugar investigado a fim de
descobrir o mundo subjetivo em que grupos e
indivíduos viviam.
A arte de ler os rastros fornecidos pelas matérias
subjetivas das fontes históricas, a arte calcada no
significante, marcado pelo silêncio, volta-se para sua
tarefa de salvar os fragmentos ou aquilo que não foi
explicitamente revelado no registro de uma época ou
de um evento histórico. Nesse tipo de arte,
persiste a indiferenciação entre
ficção, falsificação, ilusão e
realidade, mas ela tem um
compromisso com a verdade, por
mais subjetivado que esse
conceito apareça. Essa arte não
se submete sem mais ao lema,
típico da modernidade, ― o
verdadeiro engano está na
promessa de autenticidade. A
arte aposta em uma nova
autenticidade,
pós-metafísica,
pós-positivista, mas engajada em
elaborar, inscrever e denunciar a
violência [das apropriações].
(SELIGMANN-SILVA, 2013, p.4243)

A partir dessas considerações, o que temos que
ter em conta é que muitas narrações não estão
centradas “na contraposição entre verdadeiro e
inventado, mas na integração, sempre assinalada, de
realidade e possibilidades” (GINZURG, 2007, p.315) de
apropriação do real. Para isso,
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é preciso reconhecer que alguns
livros de história têm uma
estrutura mais narrativa do que
outros. Porém, o que, em geral, é
ressaltado não é o campo de
conhecimento identificável nas
narrações
de
ficção,
por
exemplo,
nas
narrativas
romanescas, mas sim o nível
fabulatório identificável nas
narrações
com
pretensões
científicas ― a começar pelas
narrativas historiográficas. A
convergência entre os dois tipos
de narração deve ser buscada no
plano da arte, e não no da
ciência. (GINZBURG, 2007, p.326)

Por isso, devemos considerar o empreendimento
historiográfico de muitos textos tomados apenas como
romance, ressaltando que a biografia dos personagens
se torna, de vez em quando, a biografia de outros
homens do mesmo tempo e do mesmo lugar,
reconstruída com sagacidade e paciência mediante
fontes históricas, cartoriais e literárias associados ao
evento histórico e seu contexto político-cultural10.
Com uma nova historiografia cultural interessada
em tais questões, desponta uma gama de estudos que
atentam para o desdobramento de um extenso
10

“Termos como ficção ou possibilidade não devem induzir a erro. A
questão da prova permanece mais que nunca no cerne da pesquisa
histórica, mas seu estatuto é inevitavelmente modificado no
momento em que são enfrentados temas diferentes em relação ao
passado, com a ajuda de uma documentação que também é
diferente.” (GINZBURG, 2007, p.334)
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conjunto de imaginários produzido pelos homens. Essa
escola historiográfica, considerada como parte da
terceira geração dos Annales11, foi a primeira a se
interessar por determinados temas não convencionais,
por objetos historiográficos até então desconsiderados
como fonte histórica, desbravando certos domínios da
História que a grande maioria dos pesquisadores ainda
não havia pensado em investigar.
Embora o termo imaginário não seja, por si só,
novidade,
vem
sofrendo
(res)significações
recentemente, no sentido de abarcar uma gama
bastante extensa de questões e problemas cada vez
mais necessários ao debate da História e à
verossimilhança, são (res)significações na própria forma
de conceber o trabalho historiográfico e também na
concepção de ciência e do racional. Por isso, a História
buscará um refinamento operacional do conceito de
imaginário, refinamento este que acorrerá através do
contato com o empírico.
Constatamos que esse refinamento conceitual
não apenas investirá nas condutas imaginárias que se
desviam da mentalidade comum, sobrepondo o mental
aos outros componentes da sociedade por ele
11

O programa da Nova História Cultural, escola da terceira e quarta
gerações do grupo francês Annales, foi estabelecido a partir de
bases teóricas que consideram as relações complexas entre a vida
real dos homens e as representações que eles produzem de si
mesmos. É uma história preocupada, antes de tudo, com uma
antropologia que visa evitar dialéticas, reducionismos e
mecanicismos na interpretação da realidade histórica e, para isso,
considera as motivações mentais e as tendências historiográficas
como elementos fundamentais para uma abordagem analítica e
densa sobre o passado.
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retratada. O tom dominante de sua revisão é coerente
com o que diz Roger Chartier acerca das
representações históricas, cujo foco está inicialmente
nas práticas sociais para, consequentemente, obter as
representações integradas a essas práticas em que a
ideia de imaginário não deixa de se sobrepor (2002).
Averiguamos que o conteúdo histórico de um
romance pode ser constituído por muito mais do que
enunciados ou crenças aparentemente estranhos,
bizarros, paradoxais, incoerentes ou carregados de
contradições, mas por aquilo que se poderia chamar
o acreditável disponível de
uma época. [...]. A noção de
mentalidade é então devolvida
ao seu estatuto de objeto novo
do discurso historiador no
espaço deixado a descoberto
pelo econômico, o social e o
político. É um explicandum,
não um princípio preguiçoso
de explicação (RICOEUR, 2008,
p.209 – grifo do original )

O pretenso não-dito e implícito, que o conceito de
imaginário pressupõe, desdobra-se de uma complexa
rede de aquisições graduais e circunstanciadas das
questões de ordem sociopolíticas e econômica.
Observa-se que, no campo da micro-história,
alguns historiadores adotam técnicas narrativas que se
opõem à maneira tradicional dos historiadores
escreverem História. Para efetivar esse processo
desconstrutivo atentando-se às lacunas históricas, o
historiador italiano Carlo Ginzburg se pauta
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relativamente na Retórica de Aristóteles, cujo conceito
de metáfora ajuda a produzir operações diversas
através dos polos da arte e do conhecimento, como a
História e a ficção, comparando o que aconteceu a
alguém ao que pode acontecer a todos. Desse modo,
para Ginzburg, Aristóteles lançou as bases para
pensarmos uma teoria da verossimilhança, ou seja,
dos diversos regimes de
construção da verdade interna
à obra, que, segundo ele, varia
conforme o gênero, mas que
para nós, na modernidade,
variará também de modo
claro, conforme o contexto
histórico-cultural que deu
nascimento à obra (Apud
SELINGMANN, 2013, p.25 –
grifo do original)

Sendo assim, a verossimilhança é uma das chaves
para compreendermos que a representação do passado
é menos anacrônica e mais democrática quando
percorre os horizontes metafóricos da possibilidade
histórica, colocando, assim, em suspenso, qualquer
categorização positiva do real. Nesse processo
fundamentado pela verossimilhança,
a metáfora surge numa ordem
já constituída por um jogo
regrado
de
relações:
subordinação,
coordenação,
probabilidade,
proporcionalidade, igualdade
ou diferença de relações
(RICOEUR, 2000, p.42)
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que consistem em flexibilizar e, sobretudo, violar um
dos significados desse jogo, transgredindo a estrutura
lógica de um conteúdo ou mesmo de uma linguagem
para abrir diferentes leques de interpretação e forma
de um mesmo fato.
Por meio da metáfora, os rastros nos fornecem
dados mais coerentes, fundados em possibilidade, e
não a prova absoluta e categórica de algo, visto que a
História não almeja mais uma certeza, e sim
esclarecimentos acerca de suas representações. Isso
proporcionará ao historiador uma forma de se orientar
no labirinto do real através da verossimilhança
histórica, se sensibilizando para a historiografia em sua
multiplicidade e mapeando relações de força presentes
no horizonte metafórico das fontes.
Para isso, é preciso se atentar aos infindáveis
rastros que as sociedades do passado nos legaram em
registros diversos, em condições sempre fragmentárias,
para, a partir desses rastros, chegarmos às
possibilidades históricas. De acordo com Aristóteles,
era através da metáfora que a retórica obtinha pleno
sucesso e segura leitura sobre as questões sóciopolíticas surgidas nas antigas assembleias. Esse ponto
faz Ginzburg perceber, aos poucos, que a metáfora
também pode ser uma importante ferramenta de
análise para a História, por permitir ao investigador
explorar as lacunas narrativas dos episódios históricos
sem cometer o erro de extrapolar as possibilidades de
relação dos gaps encontrados com o que foi
tendenciosamente representado nas fontes primárias e
secundárias.
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Ou seja, Ginzburg sugere que, conforme ocorre
na Retórica de Aristóteles, na História também
é
possível
classificar
e
colecionar
topoi
ou
argumentos gerais que são
aceitos como válidos para
discutir
coisas
prováveis
(endoxa). O endoxon é a boa
doxa, a boa opinião sobre as
coisas, opinião considerada
verdadeira pelos sábios ou
pela maioria deles (Apud
HANSEN, 2012, p.160-161 –
grifo do original)

Traçando uma linha de raciocínio metafórica e
produtiva, fundada em indícios e possibilidades, e não
em incertezas, o historiador italiano procura defender a
prática de contar histórias possíveis de um fato, mesmo
que essas mantenham ligações estreitas com o fictício e
o não-verdadeiro, expondo suas críticas sob variadas
formas e pontos de vista. Para melhor compreender
Ginzburg, é preciso compreender que cercar
possibilidades é uma operação investigativa e reflexiva
que favorece, primeiramente, a revisão de uma
representação histórica legitimada pela tradição,
consequentemente,
inferir
alternativas
não
especulativas de interpretação que estariam à margem
dos modos de abordagem e compreensão instituídos
numa dada época e lugar.
Para uma prática inferencial mais coerente e
menos especulativa, segundo Ginzburg,
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o verdadeiro e o fictício
deveriam ganhar contornos
mais
híbridos,
ao
se
desfazerem
as
distinções
radicais até então aceitas
entre esses conceitos, e que se
tornaram
totalmente
enfadonhas
para
a
compreensão do passado, de
acordo com a interpretação
dita cética ou pós-moderna
(Apud ROIZ, 2009, p.336)

Tal interpretação nada mais faz do que discordar
daqueles que apenas acusam a história de produzir
ficções sobre o passado, como se a ficção não
contivesse verdades e como se História não permitisse
interpretações sobre seus próprios modos de conduzir
os fatos. Diante dessas ressalvas, é preciso afirmar que
a aceitação, essencialmente relativista, de descer a esse
terreno enfadonho, faz da categoria “realismo”, usada
por muitos que se dizem céticos da verdade histórica,
uma fórmula bastante carente de conteúdo.
Como afirma o próprio Ginzburg, o fato de uma
narração histórica se assemelhar discursivamente a
uma narrativa ficcional é atualmente algo óbvio. Ainda
alerta que esse “refinado” ceticismo, que inspira a
rejeição do chamado “erro referencial”, leva-nos a um
beco sem saída, a uma base cognitiva insustentável.
Observaremos que na reparação desse problema
conceitual, o princípio de realidade e ideologia, o
controle filológico e a projeção no passado dos
problemas presentes devem, segundo Ginzburg, se
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entrelaçar, surgindo recíproca e simultaneamente em
todos os momentos do trabalho historiográfico.
Para a ciência, o falso, o simulado é
simplesmente um erro que deve ser eliminado. Logo, se
nas ciências a verdade torna-se uma questão de acerto
e erro, nas humanidades a verdade é a inacessibilidade
do real. Mas, nessa questão, é necessário beber um
pouco da percepção que a arte há muito tempo nos
traz, pois, por outro lado, na arte sequer pode-se falar
de mentira.
O registro, como já mostraram
os românticos, suspende essa
dicotomia
verdade/mentira.
Mais do que isso, a arte a
partir do romantismo é o
espaço de autorreflexão e de
construção
das
novas
subjetividades e dos novos
paradigmas
do
real
(SELIGMANN-SILVA,
2013,
p.36)

Só diante dessas noções é que não ficaremos
perdidos nas fontes e nem seremos por elas iludidos,
compreendendo o passado pelos seus fragmentos
materializados e pelos rastros das narrativas que foram
conservadas pela tradição. Ginzburg adverte que a
prova para o historiador nunca tem caráter de certeza
absoluta.
Sua ideia de testemunho é destituída desse
caráter, pois nem sempre é possível provar algo ou até
mesmo conseguir alguma prova direta de alguma coisa.
Diante desse impasse, recorre-se ao cotejo dos
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elementos ausentes em um documento, fazendo parte
do ofício do historiador a prática inferencial, prática
essa que buscará através das metáforas as matérias
silenciadas das fontes históricas:
A arte de ler e inscrever rastros e
o testemunho da violência fazem
parte de um movimento de se
apoderar das narrativas caladas e
apagadas. A arte mais imanente,
calcada no significante, nos
restos, volta-se para sua tarefa
de salvar os fragmentos do real.
Nela persiste a indiferenciação
entre ficção, falsificação, ilusão e
realidade, mas ela tem um
compromisso com a verdade, por
mais subjetivado que esse
conceito apareça. Essa arte não
se submete sem mais ao lema
que vimos acima, típico da
modernidade, ― o verdadeiro
engano está na promessa de
autenticidade. A arte aposta em
uma nova autenticidade, pósmetafísica, pós-positivista, mas
engajada em elaborar, inscrever
e
denunciar
a
violência.
(SELIGMANN-SILVA, 2013, p.4243)

O que Ginzburg quer claramente mostrar com
essa noção é o nexo existente entre História, na sua
concepção moderna, e retórica, no entendimento de
Aristóteles. Ginzburg define a noção aristotélica de
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entimema como o núcleo da prova. Ele cita um trecho
de Aristóteles a respeito desse conceito:
de fato, apenas as provas são
um elemento constitutivo,
todos os outros elementos são
acessórios. Eles [os sofistas],
pelo contrário, não dizem nada
acerca dos entimemas, que
são o núcleo da prova
(Ginzburg, Apud ARISTOTELES,
2002, p.57)

Segundo Aristóteles, o entimema, ou silogismo
abreviado, pode provir de quatro referências:
o verossímil (eikos), o exemplo
(paradeigma),
a
prova
necessária (tekmeria) e o signo
(semeion).
As
únicas
conclusões irrefutáveis são as
formadas
por
meio
de
entimemas
baseados
em
provas necessárias (tekmeria)
(2005, p.34)

Dos entimemas fundamentados nos pontos restantes,
porém, só é possível tirar conclusões que permanecem
no campo do provável. Esse campo, todavia, não pode
ser posto no mesmo nível do que Aristóteles chama de
“metáfora má”, ou seja, uma metáfora que “não tem
relação senão com sons confusos” (2005, p.177).
As possibilidades históricas partem sempre de
uma prova necessária (tekmeria) e isso faz a diferença
no momento da significação. É com o estabelecimento
dessa ligação que o entimema, além de ser um
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elemento característico do gênero judiciário e da
retórica, cumpre um importante papel também no
trabalho investigativo do historiador, constituindo-se no
ponto vital e seguro de onde partem as interpretações
históricas possíveis. É nesse exato ponto que a prática
de inferir se difere da prática de especular.
Com
a retórica se movendo no
âmbito do provável, não no da
verdade científica, e numa
perspectiva delimitada, longe
do etnocentrismo inocente
(ZANIN, 2009, p.52-53)

foi possível para Ginzburg demonstrar que a História
também parte, por outro lado, de inferências
projetadas com base num núcleo essencial, que
consiste em conexões naturais, seguras e necessárias
(tekmeria) por partir sempre da memória de um
acontecimento (a guerra de Troia) e não de um aspecto
abstrato desvinculado de qualquer traço de realidade.
Nesse sentido, Ginzburg chegará criticamente
aos tempos da juventude de Nietzsche, quando, em
uma releitura do pensador alemão, irá contrastar a sua
compreensão de retórica unicamente como sistema de
tropos, isto é, de figuras de linguagem na qual o núcleo
retórico do qual parte a interpretação do real não é
levado em consideração. Essa alternativa reduz a
verdade à enfadonha compreensão dicotômica entre
falso e verdadeiro:
la retórica se enraíza en un
pueblo que todavía vive entre
imágenes míticas y que no
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conoce aun la necesidad
absoluta de la fe histórica;
ellos prefieren más bien ser
persuadidos que instruidos
(NIETZSCHE, 2000, p.81)

Ginzburg apontará uma retórica fundada numa
noção de prova não apenas baseada na oposição entre
falsidade e verdade, para mostrar que, por vezes, o que
está fora do texto está também dentro dele, abrigado
entre as suas intersecções. É nesse exercício que o
esforço de compreensão das relações de força se fará
presente, pois o “conhecimento possível” será
apreendido no trabalho de construção de uma retórica
fundamentada na ideia do núcleo de prova sobre um
fato e seus possíveis desdobramentos metafóricos.
Desse modo, não é certo afirmar que a ficção e a
verdade histórica constituem dois extremos que não se
encontram. Deve-se tomar cuidado para não se
confundir ficção e mentira, uma vez que a ficção
encontra-se justamente no campo que desestrutura a
própria possibilidade de se falar da verdade e acena
para a existência do seu oposto.
Tudo
depende
evidentemente
de
os
historiadores enfrentarem o desafio de um critério: o
de que
formas artísticas e ficcionais
oferecem algumas verdades
históricas que apenas se
deixam desvelar mediante
procedimentos
formais,
deixando a matéria histórica
deixar cautelosamente ser
manejada
por
meio
de
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ferramentas interdisciplinares
(VIEIRA, 2012, p.10)

Trata-se, de modo geral, da possibilidade de
desvendar a racionalidade a partir do campo do
irracional.
Em O queijo e os vermes (1976), Ginzburg soube
considerar tais pontos para desenvolver a narrativa
histórica acerca de um moleiro italiano, perseguido pela
Inquisição no século XVI. Segundo ele, “as confissões de
Menocchio, o moleiro friulano protagonista deste livro”,
revelam, em certa medida,
a irredutibilidade de parte dos
discursos de Menocchio a
esquemas conhecidos, que
aponta para um estrato ainda
não examinado de crenças
populares,
de
obscuras
mitologias camponesas (2006,
p.19)

O livro escrito pela historiadora norte-americana
Natalie Zemon Davis, publicado em 1983, também
contribuiu para essa discussão de forma bastante
polêmica. Usando procedimentos narrativos, como a
verossimilhança, as conjecturas e as analogias, para
poder contar uma história de impostura e de falsa
identidade ocorrida numa aldeia francesa na região do
Languedoc na metade do século XVI, a autora suscitou
reflexões em torno da pesquisa e da relação entre texto
histórico e texto literário.
A autora escreveu um livro atraente, acessível e
com uma estrutura narrativa realista que o aproxima do
romance histórico, atraindo, portanto, um público não
235

acadêmico. Foi essa estrutura narrativa e a
interpretação que Davis deu para a história que
suscitou críticas quanto ao seu método de pesquisa e,
principalmente, quanto aos limites e às distinções entre
texto histórico e texto ficcional.
Davis usa uma expressão no mínimo controversa
para os historiadores. Ela diz que, ao recorrer a outras
fontes da mesma época e região para encontrar
homens e mulheres semelhantes a Martin, Bertrande e
Arnaud, já que não era possível ter acesso aos seus
pontos de vista, nem às suas falas, oferecia aos leitores
uma invenção construída pela atenta escuta das vozes
do passado (1987, p.21). Teria a experiente historiadora
cometido um deslize, um erro ou uma imprudência
metodológica imperdoável no tribunal dos documentos
e uma afronta à soberania das fontes? Pode o
historiador inventar? Certamente que não e
defendemos aqui que o verbo inventar foi utilizado pela
autora com um sentido diferente e mais denso em
relação à oposição entre verdade e mentira.
A documentação disponível sobre o caso de
Martin Guerre era escassa e lacunar. O caso analisado
tinha somente duas fontes: dois relatos de juízes sobre
a vida dos camponeses relativamente a um caso de
falsa identidade de um marido. Para resolver esse
problema com as evidências, Davis estabelece
argumentos conjecturais que a contigüidade das fontes
permitia e, por outro, constrói uma narrativa de
estrutura literária, usando verbos no condicional,
advérbios que expressam a dúvida como “talvez” e
“certamente” ou expressões como “pode-se
conjecturar” e “meu palpite”.
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Dessa forma, como bem havia notado Carlo
Ginzburg em seu artigo sobre o livro de Davis,
o problema da prova continua
mais do que nunca no centro
da investigação histórica: mas
seu estatuto é inevitavelmente
alterado no momento em que
são abordados temas diversos
relativamente ao passado, com
o apoio de uma documentação
também diversa (1989, p.201)

Natalie Davis não mudou de ofício ao escrever esse
livro, ela problematizou a relação entre provas e
possibilidades, entre invenção e criação, entre
verdadeiro e verossímil.
Invenção, segundo Davis, refere-se a uma ação
criativa, a um procedimento analítico frente às lacunas
documentais da história. Natalie Davis não se propôs a
escrever mais um livro sobre a história de um impostor
e de uma mulher enganada. Sua experiência com a
sociedade e a cultura camponesa no século XVI, com o
lugar social das mulheres, com as relações entre
cultura, sociedade e religião, com a cultura das pessoas
eruditas, a cultura das pessoas comuns e suas interrelações proporcionou a armação metodológica que
Davis chamou de invenção.
Mais do que provas, esse tipo de trabalho
apresenta possibilidades interpretativas. Já que muitas
vezes não é possível ter acesso a testemunhos de um
fato, a invenção, a que se refere Davis, diz respeito a
um procedimento metodológico que a contigüidade
das fontes secundárias permitiu. O recurso às analogias
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e às conjecturas é uma estratégia decorrente dessa
contiguidade das fontes.
Como vimos ao longo desse artigo, a ideia de
rever as formas de representação histórica e o conceito
de prova tem o intuito de adequá-las às experiências
específicas do século XX e XXI, eventos que apresentam
a necessidade de uma percepção mais aguçada e
atenta para sua compreensão histórica. Para tanto, é
preciso aprender, sobretudo, com a arte, a
reivindicação de uma nova aliança com a verdade, que
andava, como vimos, tão moribunda, sendo durante
muito tempo refém de discursos positivistas e
cientificistas.
No entanto, vimos com Ginzburg que essa volta
da verdade no campo das artes e das ciências humanas
no geral se dá de forma complexa e ética, pois
reconhece que o evento exige ser narrado. Em primeiro
lugar, porque o sobrevivente sente esta necessidade e a
sociedade tem um compromisso moral de escutá-lo.
Em segundo lugar, porque os crimes devem ser
registrados, documentados, e a justiça e a história,
mesmo abarcando noções de testemunho diferentes,
têm parte essencial no trabalho de luto e de memória
dos povos oprimidos, demonstrando que o testemunho
depois de Auschwitz é possível e necessário.
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As turbulências entre o método artístico e o
científico estão postas na literatura inglesa desde os
primeiros movimentos contra-iluministas do século
XVIII. Se William Blake se opõe à realidade industrial
com seus Chimney Sweepers, William Wordsworth, em
seu prefácio-manifesto12, parece indicar que já ao final
do século XVIII o artista tenha que voltar à natureza e
descobrir a luz do mundo natural que resta no humano,
criando uma oposição entre literatura, a imaginação
humana, e ciência/tecnologia, representantes da
linguagem do progresso, das indústrias que mudariam a
ilha radicalmente. No entanto, é também o movimento
romântico que desestabiliza tal oposição rápida: em
pouco tempo, os escritores ingleses começariam a usar
a literatura como espaço de tensão entre a linguagem
de progresso do mundo público, a ciência, e as
promessas da técnica de um esgarçamento do tecido
humano.
O resultado da reavaliação das tecnologias
modernas pela literatura vem em forma dos monstros
sonhados quando o ser humano esquece o que lhe dá
uma dimensão diferente do mundo natural: a
impossibilidade que tensiona sua finitude no constante
desejo por uma vida eterna – basta-nos lembrar de

12

Conferir o prefácio da segunda edição de Lyrical Ballads (1802),
de Samuel Taylor Coleridge e William Wordsworth, onde
Wordsworth justifica e explicita os princípios da poesia romântica.
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Victor Frankenstein13, um dos primeiros profetas de um
(trans-)humano fadado à tragédia. É esse uso que a
literatura faz das promessas da ciência, o uso de Mary
Shelley, por exemplo, que Maria Conceição Monteiro14
define como imaginação técnica: narrativas que
apresentam as imbricações truculentas entre o humano
e a ciência, entre a promessa de imortalidade das
tecnologias e sua inevitável quebra.
Ao raiar do século XX, as tecnologias teriam
chegado ao inimaginável – do rádio ao telefone, da
eletricidade ao carro, os modernistas tentariam
entender como as novas técnicas reiteravam a
promessa ilusória de um ser humano eterno. Junto à
promessa de vidas artificiais, os autômatos são reimaginados, surgem os androides na literatura, e o
melhor humano, o trans-humano, começa a ganhar
especulações científicas – basta-nos lembrar aqui que
foi Julian Huxley quem cunhou “trans-humanismo” em
1957 com os olhos no futuro do humano. As artes
tentariam capturar o momento como se os tempos
apontassem para um redimensionamento do mundo –
do futurismo ao cubismo, as geometrias tanto da
cidade quanto do corpo humano passam a ser
reapresentadas. Nesse turbilhão de manifestações
artísticas e científicas, está Virginia Woolf, altamente
influenciada tanto pela arte pós-impressionista quanto
pela tecnologia que fazia das guerras eventos
mundialmente catastróficos, mas, ao mesmo tempo,
trazia os confortos cotidianos tão desejados.
13

Frankenstein (1818), de Mary Shelley.
Conferir "E o corpo se fez máquina: uma relação erótica", em
Eros, Tecnologia, Transumanismo (2015).
14
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Woolf, apesar de estar historicamente situada
nesse período de intensificação da promessa da
técnica, de ser amiga de Aldous e Julien Huxley, parece
rejeitar qualquer tipo de explicação técnico-científica
para suas figuras insólitas, como a/o imortal Orlando
(1928). A personagem de Woolf aparece no momento
de pesquisa para seu primeiro grande ensaio sobre a
história da mulher na literatura, seu A Room of One’s
Own (1929), e logo antes de seu projeto literário mais
ambicioso, The Waves (1931). Se em A Room Woolf diz
que o feminino enquanto linguagem deve ser
profanado e trazido para uso para que a mente
andrógina seja instaurada, The Waves parece tentar
fazer uso de tal mente andrógina, de uma escrita onde
se tem e se é muitos ao mesmo tempo, como suas seis
personagens que se entrelaçam em monólogos-ondas.
Orlando é o exercício que a leva a ambos os projetos, o
exercício de sua trans-escrita. Ele/a é um ser mais que
humano por ser o que é, apenas humano, para além do
gênero e da técnica, do seu sexo e das representações
do corpo que parecem apagar a complexidade que nos
dobra por dentro, em uma obra que complica os limites
humanos com a própria humanidade de sua
personagem. A Orlando, então, precisamos voltar para
entender a androginia sonhada por Woolf, uma
androginia imaginada à revelia da ciência.
Orlando (1928) é a biografia de um ser humano
que nasce menino no Renascimento Inglês, vive por
quase 400 anos sem envelhecer mais do que trinta e
seis, muda de sexo ao acordar de um de seus transes, e
fecha sua história como uma mulher casada e mãe de
um filho à espera de seu marido. Mas Orlando é mais
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que isso: ele/a é a mente andrógina que seria
apresentada mais tarde por Woolf quando diz que o
mero feminino ou o mero masculino não podem criar.
Em A Room, Woolf diria que apenas quando os dois
construtos se encontram, apenas quando se tem o
masculino e o feminino em mente, é que se pode
imaginar uma arte do humano. Desse modo, a
androginia em Woolf é uma questão da linguagem
humana, pois como a de Shakespeare, ela diz que a
mente andrógina consegue afirmar a diferença, o ser
humano homem e mulher, de dentro da linguagem que
foi constituída como lugar do sujeito homem e objeto
mulher. Logo, o masculino e o feminino parecem
fenecer nesse novo espaço, e o andrógino aparece
como um terceiro caminho, uma mente no limiar.
É importante ratificar que a androginia de Woolf
é cultural, não natural, como é apontado em um
discurso mitológico em O Banquete, de Platão. Em O
Banquete, Aristófanes discursa sobre a eterna procura
pelo sexo oposto15 como resultante da nossa divisão.
Nós, seres humanos, teríamos resultado de esferas
completas, corpos completos que continham ambos os
15

É importante ressaltar que Aristófanes, um comediógrafo, faz um
discurso jocoso. Apenas o último discurso, o de Sócrates, é o
discurso considerado apropriado sobre o amor, Eros – discurso este
que voltará em nossa discussão. Aristófanes, assim, imagina a
humanidade como resultante de três gêneros completos em si,
como três esferas: o feminino, o masculino, e o andrógino. Homens
que gostam de mulheres e mulheres que gostam de homens,
segundo Aristófanes, seriam assim adúlteros, pois trairiam suas
partes iguais. Portanto, homens que amam homens, e mulheres que
amam mulheres, seriam fieis a outra metade original. No entanto, a
felicidade real só se daria se achássemos a metade de nós mesmos
que havia sido cortada de nós. Ver PLATÃO, 1972, p.28-32.
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sexos em nós mesmos. Divididos, procuraríamos nossa
outra metade para nos sentirmos completos outra vez.
Nesse sentido, o andrógino de Woolf é o encontro das
metades, o amor de nós mesmos enquanto humanos.
Nessa procura milenar, Woolf parece finalmente
apontar para a possibilidade de encontro, pois pensa a
androginia para além do corpo, e instaura na mente a
procura por este outro perdido. Em Woolf, se fizermos
uma aproximação com o discurso de Aristófanes, é na
mente que podemos recriar aquela esfera completa
que um dia haveríamos sido. Ou seja, Woolf quer
ter/ser o outro na mente. Quando eu encontrar o outro
de mim que em mim já está, finalmente serei livre,
desimpedido, aberto a toda minha potência intelectual
e carnal16.
Orlando, se a/o pensarmos como a grande
metáfora de Woolf para a mente andrógina, transcende
as definições que ganhou até o presente momento, ora
considerado uma carta de amor à Vita Sackville West,
ora um exercício satírico da antiga prática de biografias
vitorianas. De fato, Orlando é ambos, mas também é
uma declaração do poder da escrita enquanto
ressignificação da linguagem vigente, e de um ser
humano por vir, um trans-humano não entificado.
Nesse sentido, é a trans-escrita de Woolf que faz de
16

A androginia cultural de Woolf não acarreta em um apagamento
do corpo. Orlando, vale notar, vive os amores carnais de ambos os
sexos e se traveste para explorar as performances opostas mesmo
quando se torna mulher, pois a mente andrógina de Woolf, tanto
em seus ensaios quanto aqui em seu romance, permite uma
renovação dos desejos da mente e do corpo, a procura eterna pelos
outros de nós, como discutiremos mais tarde.

246

Orlando um ser para além de humano, uma escrita que
atravessa as fronteiras do romance, da biografia e da
própria verossimilhança que demarca a imaginação
técnica17. Ao contrário dos monstros imaginados
através da técnica, na contramão da tradição de
Frankenstein, Woolf usa apenas a escrita para fazer de
sua personagem uma figura insólita, ela que se
apresenta como humana, mas que transcende o tempo
cronológico, a morte.
O impulso de Orlando para completar seu poema
e o percurso que ele/a faria para terminá-lo são
interessantes para pensarmos uma trans-escrita.
Orlando, após ser satirizado por Nick Greene, o crítico e
poeta de quem se torna patrono, decide queimar todos
os seus poemas em revolta contra a visão de que a
literatura deveria ser a continuação das antigas formas,
uma mímica dos antigos modelos. No entanto, Orlando
retêm dois de seus poemas: Xenophilia e The Oak Tree.
Sua grande obra deveria nascer do diálogo entre
xenofilia e a árvore de carvalho, símbolo de sua terra:
ou seja, do amor do outro (xenofilia) e de si mesmo
(tradição). Orlando não quer negar a tradição, as
antigas formas, mas quer passá-la por outras formas,
por outros, uma escrita que passa através e vai além de
sua tradição enquanto homem inglês e poeta. Sua
escrita, que transpassa a si e ao outro, é o único canal

17

Digo trans-escrita no sentido do trans-humanismo literário de
Monteiro, em um claro abandono do conceito de transescrita dos
estudos culturais mas que, ainda assim, divide com ele o conceito
de uma escrita que apaga fronteiras e repensa identidades
aparentemente fixas (WALTER, 2003, p.31).
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para uma existência que transponha sua
temporalidade, seu tempo, sua morte.
É interessante que seja The Oak Tree que ele,
ainda homem, escolha para carregar no peito em sua
jornada centenária que o lança à xenofilia, ao amor por
outras terras, culturas, e suas formas. São 400 anos de
escrita que mudam com seu corpo, pois ele precisava
viver a experiência tanto do menino inglês quanto da
cigana nas montanhas da Turquia, e por fim da mulher
moderna, para que sua arte refletisse aquilo que
atravessa todos esses lugares e corpos que ele foi e é: o
humano. A trans-escrita de Woolf tenta, desse modo,
atravessar as fronteiras da linguagem para achar um fio
que una todas essas representações do humano. Em
seu retorno à Inglaterra, Orlando é todos ao mesmo
tempo, e seu corpo acompanha sua mente: ele nasce
homem, transforma-se mulher, e termina andrógino.
Escrever seu poema, The Oak Tree, cujo título é uma
homenagem à árvore de sua infância de onde toda a
Inglaterra aparecia exposta, a partir de várias outras
posições geográficas e culturais, mostra ao longo do
romance que o exercício de Orlando é profanar18 o
18

Penso profanar a partir de Giorgio Agamben. Profanar significa
dessacralizar as formas sagradas em um transito inverso ao do
sacrifício religioso. Ou seja, profanar significa devolver aquilo que
de humano foi sacralizado e transformado em objeto de culto que
não permite toque mundano. Se pensarmos nessa diferente ligação
do mundano com o divino, podemos “abrir a possibilidade de uma
forma especial de negligência, que ignora a separação, ou melhor,
faz dela um uso particular” (AGAMBEN, 2007, p.66). Em analogia,
profanar o mero masculino ou o mero feminino, como digo aqui,
significa dessacralizar as antigas performances e trazê-las para um
uso diferente, ou fazer um re-uso delas.
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mero masculino e o mero feminino. É dessa profanação
que nasce o trans-humano na trans-escrita de Woolf,
sem justificativa científica alguma.
A trans-escrita de Woolf nos dá a metamorfose
de Orlando de homem representante do império inglês
à mulher cigana como uma disputa entre
representantes da ordem masculina e feminina.
Enquanto Orlando estava em Constantinopla como
embaixador do reino de Charles II, ele recebe seu título
de duque. Para celebrar seu título, seu progresso
dentro do mundo público, Orlando organiza uma festa.
O povo de Constantinopla espera por um milagre, como
se o fato de Orlando conseguir tal título – o embaixador
que diziam andar sozinho pelos mercados, que em uma
ocasião jogara suas esmeraldas dentro de um lago em
horror à sua posição – apontasse para uma nova ordem
no mundo público. No entanto, nada acontece, e na
manhã seguinte uma revolução se inicia, parte da
Grande Guerra Turca. Na noite em que vira duque, e
que misteriosamente se casa com Rosita Pepita,
Orlando cai em mais um transe. No sétimo dia de seu
transe, rebeldes saqueiam a cidade, matando quase
todos os representantes dos impérios ocidentais, como
era Orlando, em Constantinopla19. No entanto, Orlando,
em seu transe, é tido como morto, e assim escapa à
guerra. A cena que Virginia Woolf pinta de Orlando
jogado em sua cama, como um moribundo, e de sua
volta à vida, parece ser análoga ao que discutimos: essa
profanação que cria um novo humano.
19

Woolf nos indica uma data com sua referência à caça aos
europeus, já que é em 1683 que o Império Otomano perde parte
substancial de seu território após ser derrotado em Viena.
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Enquanto Orlando dorme, a narradora anuncia
que não existem palavras com as quais um biógrafo
possa narrar os fatos que seguem. Em um momento de
impasse sobre omitir ou relatar o resultado do transe
de Orlando, dois grupos de aparições disputam pelo
destino do texto. Quando a narradora pensa em deixar
Orlando em sua obscuridade e proclamar sua morte, o
primeiro grupo aparece e demanda fatos: “Verdade,
Lisura, e Honestidade, os austeros Deuses que vigiam e
defendem o tinteiro do biógrafo” (WOOLF, 1928, p.84).
Logo após tais deuses, o outro grupo aparece, três
aparições da ordem feminina: “Senhora da Pureza”,
“Senhora da Castidade”, e “Senhora da Modéstia”
(1928, p.84-85). Enquanto o primeiro grupo é
representante da escrita do biógrafo, de fatos, as
senhoras não fazem sentido aparente ao se
anunciarem. Cada uma faz um pequeno discurso, ao
final do qual os trompetes as mandam voltar para o
lugar delas, para a obscuridade. Elas então dançam em
círculos, em um canto para afastar os Deuses, tentando
com o véu de suas vestimentas encobrir os trompetes
que demandavam aquilo que seria impuro,
assombrador, e impróprio. Em uma declaração de
derrota, elas dizem:
Pois lá, não aqui (todas
declamavam juntas unindo as
mãos e fazendo gestos de
despedida e desespero para a
cama onde Orlando jazia
adormecido) ainda habitam no
ninho e boudoir, escritório e
corte de justiça, aqueles que nos
amam; aqueles que nos honram,
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virgens e homens da cidade;
advogados e médicos; aqueles
que proíbem; aqueles que
negam; aqueles que reverenciam
sem saber por que; aqueles que
elogiam sem entender; aquela
ainda muito numerosa (Os Céus
sejam louvados) tribo dos
respeitáveis; que preferem não
ver; desejam não saber; que
amam a escuridão; aqueles que
ainda nos adoram, e com razão;
pois
demos-lhes
Riqueza,
Prosperidade,
Conforto,
Facilidade. Para eles vamos,
vocês deixamos. Venham, irmãs,
venham! Este não é um lugar
para nós aqui. (WOOLF, 1928,
p.86)

Na citação, percebemos que reavaliar o feminino
tradicional não significa impetrar um culto à antiga
mulher para Woolf, mas sim o desejo por um terceiro
caminho. As três senhoras aparecem como o feminino
historicamente construído em sua forma não
profanada. Caso as senhoras fossem ouvidas, a história
de Orlando não seria narrada. Pois a verdade, que está
longe da verdade da linguagem do biógrafo, longe do
masculino/científico, é a de que Orlando acorda
mulher. Ou seja, fica claro que a nova escrita tenha que
se dar entre a escrita dos Deuses da ordem masculina,
e a das Senhoras da ordem feminina. A verdade em
questão é uma verdade obscura, mitológica e não
científica, pois é assim que Woolf parece satirizar tanto
o masculino tradicional dos Deuses quanto o feminino
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tradicional das Senhoras. Essa verdade abstrusa sai da
pena de um biógrafo, do/a narrador/a do romance, mas
não é um fato simples, facilmente constatável, preso às
realidades científicas. Woolf, ao seguir o pedido de
verdade do trompete, usa o espaço da escrita para
profanar o pedido das Senhoras. É o que nasce no
espaço que se cria entre a batalha dos deuses e das
senhoras a resposta: de seu transe acorda Orlando,
uma mulher.
Orlando é uma mulher cujo passado é de um
homem, mas que agora tem a chance de ver o mundo
com os próprios olhos – a mulher que Cixous chamaria
para efetivar o feminino, para exercitar a écriture
féminine. Ela parece assim ser uma metáfora para o ser
humano, como se Woolf imaginasse o passado de todos
os seus contemporâneos, o passado da linguagem
vigente, e as novas possibilidades. Orlando, o menino
da Renascença, é a memória do presente. E assim, o
trans- de Woolf ganha sentido ontológico: somos todos
atravessados, passados, por aquilo que nos une, o ser
do humano, para além das fáceis representações. O
trans-humano em Woolf não poderia ter sido
apresentado através de justificativas científicas
justamente por ser uma metáfora para essas duas
linguagens que tentam totalizar um humano não
totalizável, o masculino e o feminino. Apenas uma
explicação mitológica, a guerra entre deuses e
senhoras, poderia apontar para aquilo que precisa ser
trans-passado, trans-posto.
Quando Orlando, agora mulher, volta a casa,
tudo permanece igual. Ninguém desconfia que ela não
seja aquele menino de outrora, e ela resume o
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problema de ter sido um homem que se tornou mulher
com um simples “estou amadurecendo” (WOOLF, 1928,
p.110). É o ser humano quem amadurece, trans-existe,
para além de justificativas plausíveis: a lição é a procura
de Orlando, a viagem, o amadurecimento. A mulher
moderna, Orlando, tem que saber carregar sua antiga
posição na linguagem para o mundo que se abre. Ao
profanar o feminino, ela o traz como questão para a
outra metade da sociedade, os homens, que terão que
aprender a exercitá-lo da mesma forma, já que não é
mais apenas dele o mundo público, nem dela o privado.
Assim, Orlando, a mente andrógina, é um
daimon, como Eros. Ela, a mulher cujo passado é
masculino, faz ligação entre a linguagem vigente e uma
outra linguagem que, se profanada, tem o poder de
gerar seres humanos completos, afirmadores da
diferença. A conexão com Eros é fortíssima, pois se
voltarmos a O Banquete de Platão, à fala de Diotima,
veremos que a genealogia de Eros nos dá uma última
possibilidade de leitura para a trans-humana/o
Orlando. Lá, veremos que a suposta imortalidade de
Orlando pode ser uma metáfora para a procura
humana, eternamente inacabada em sua finitude.
Sócrates abre seu discurso com a analogia
simples de que se pai só é pai em relação a um filho,
também amor só é amor quando em relação a um
outro. Ou seja, amor é amor de alguma coisa. É aqui
que Sócrates precisa resgatar Diotima, uma sacerdotisa,
sua professora, mulher “que nesse assunto era
entendida e em muitos outros” (PLATÃO, 1972, p.39,
201d), pois foi dela que ele teria aprendido a natureza
do amor. É apenas a partir da mulher que fala através
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de Sócrates, do discurso repetido, que ele fará uma
genealogia de Eros como análoga ao amor, o que já nos
é interessante se pensarmos nos diálogos implícitos
com Orlando.
Diotima começa seu discurso refutando a ideia
de que poderíamos entender Eros por sua aparência, e
assim o tomar por um deus naturalmente bom e belo.
Ela aponta que Eros está em um lugar entre o bom e o
mau, entre o belo e o feio, entre a sabedoria e a
ignorância. Ora, se o saber, o bom e o belo são da
natureza dos deuses, Diotima aponta que Eros não é
um deus ao afirmar sua posição nos limites entre o
sagrado e o profano. É aqui que Diotima nos dá uma
genealogia de Eros, nem deus nem mortal, mas um ser
do limiar: um daimon, ou gênio. Filho do Recurso
(Poros) e da Pobreza (Pênia), Eros é justamente um ser
que faz a ligação entre o sagrado e o profano, entre o
mundo dos deuses e o dos homens, “e como está no
meio de ambos ele os completa, de modo que o todo
fica ligado todo ele a si mesmo” (PLATÃO, 1972, p.40,
202e).
Sua genealogia metaforiza o paradoxo de sua
natureza, abastada e depauperada ao mesmo tempo, o
que implica em Eros uma falta intrínseca, que é o
desejo do saber. É esse desejo que faz com que Eros
procure para sempre, ora rejuvenescendo, ora se
esvaecendo na busca, sem nunca conseguir alcançar
aquilo que procura: a plena sabedoria, o bom e o belo.
O limiar, a incompletude, já que Eros ocupa justamente
a fronteira das bipartições sagradas e profanas, é
inerente à sua natureza. Eros, no entanto, por saber de
sua falta, não permanece imóvel frente ao não-ter, ao
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não-saber, pois é a consciência da incompletude que o
faz buscar. Eros assim procura suprir tal carência, aquilo
que lhe falta naturalmente. Ou seja, diferente dos
deuses, perfeitos, Eros está em constante procura por
aquilo que não lhe é natural. Há, portanto, em Eros, o
desejo de imortalidade (das qualidades divinas
inalcançáveis) através da busca; um desejo constante
que produz conhecimento em sua eterna procura. A
conclusão do discurso de Diotima em Sócrates é que ao
humano resta a procura do imortal através do corpo,
pela procriação, ou da alma, através da filosofia.
É o desejo do que nos falta que nos é amor.
Nosso anseio por uma imortalidade divina é um
esquecimento de que a nós, seres eróticos, apenas a
busca é eterna, a procura erótica de quem ama aquilo
que naturalmente lhe falta. Orlando é trans-humano,
trans-mortal, pois atravessa todos nós com seu desejo
de trans-por as fronteiras culturais que nos
institucionalizam e matam, e assim, ela/e é a própria
procura, o próprio amor, aquilo que nos liga. Vale
lembrar que Woolf fecha o romance com a batida do
presente, com um Orlando que continua em sua
procura erótica, e com um convite para Shel, seu
marido, mas que também nos serve.
Woolf, no silêncio poético de suas imagens, diz
que o tempo vem a Orlando em choques. Prestes a
receber os últimos choques, quando ao final do
romance a narrativa se encontra a segundos do tempo
simultâneo ao tempo de Woolf, vemos Orlando de volta
à árvore de carvalho, com seu poema agora concluído,
e é aqui que ela chega a um impasse. De lá, como em
sua infância, Orlando parece ter uma visão do todo da
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Inglaterra, e parece avistar Shel, seu marido e pai de
seu filho, chegando aos portos ingleses, a centenas de
quilômetros de distância, como se agora eles pudessem
ocupar o mesmo lugar:
“Aqui! Shel, aqui!” ela gritou,
exibindo os seios para a lua (que
agora se mostrava brilhante)
para que suas pérolas brilhassem
como os ovos de alguma imensa
aranha lunar. O avião saiu
correndo das nuvens e parou
sobre sua cabeça. Ele pairava
sobre
ela.
Suas
pérolas
queimavam como uma chama
fosforescente na escuridão.
E enquanto Shelmerdine, agora
transformado em um bom
capitão do mar, são, com uma
boa cor, e alerta, saltou para o
chão, brotou sobre sua cabeça
uma única ave selvagem.
“É o ganso!” Orlando gritou. “O
ganso selvagem...”
E a décima segunda batida da
meia-noite soou, o décimo
segundo golpe da meia-noite,
quinta-feira, dia onze de
outubro, mil novecentos e vinte
oito. (WOOLF, 1928, p.215)

Duas imagens se contrastam no último parágrafo
de Orlando, logo antes da personagem ser trazida para
o presente. A de seu seio exibido para a lua, e a do
avião que paira sobre ela, que se torna logo em seguida
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o ganso selvagem acima de Shel. De alguma maneira,
sentimos que ela tenta atrair Shel com seu seio
exposto, refletido pela lua, que é culturalmente um
símbolo do tempo cíclico feminino. Ela quer que suas
pérolas brilhem como os ovos de uma aranha lunar, um
farol para atrair Shel: é interessante lembrar que a
aranha tem conexões com as deusas tecelãs, que
seriam criadoras do mundo em mitos diversos, como a
Mulher Aranha do mito dos Hopis, deusa criadora da
terra20. Orlando parece estar diretamente oposta ao
avião, que paira sobre ela como se a ameaçasse. Shel,
ao voltar de sua jornada, pisa em terra um homem
novo: Woolf aponta para a sanidade de Shel, para seu
frescor21, como se estivesse olhando o mundo com
novos olhos após algum tempo ao mar. Ele é como um
recém-nascido, adentrando a linguagem.
Assim que Shel pisa em terra, ele parece ter que
escolher entre o avião e a mulher, entre os ovos da
aranha lunar e o ganso selvagem. Ou seja, entre
exercitar a nova mente andrógina ou repetir o antigo
modelo, entre abraçar a procura erótica de Orlando,
sua trans-existência, ou adentrar o mundo daquele
avião emblemático, o mundo das tecnologias de guerra.
Como Orlando ainda não recebera o último choque que
a traria para o presente, Woolf parece aludir ao
impasse da primeira guerra. Woolf não nos diz qual foi
a escolha do novo homem, e termina a história de
20

Ver Mitologias (2007), organizado por Roy Willis, para uma
discussão introdutória sobre tal tribo indígena norte-americana, os
Hopis.
21
Frescor que fica ainda mais evidente no original fresh-coloured,
que traduzi por “uma boa cor”.
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Orlando com uma melancólica elipse de quatro pontos.
No entanto, apesar de Woolf não mostrar qual modo
de ver o mundo o homem recém-nascido escolheu, nós
do futuro sabemos que o homem escolheu a antiga
linguagem; a da guerra contra, e não a da afirmação do
outro22.
Assim, os seios de Orlando são um convite para
leitores que, em 1928, poderiam escolher não repetir
os horrores da última guerra ao bater da décimasegunda hora, o presente. Mas o impasse viria mais
uma vez. E em 1938, dez anos após Orlando, Woolf
mais uma vez chama o ser humano a efetivar o
andrógino em Three Guineas. O impasse ainda continua
para as novas gerações, um impasse que parece ainda
passar pelos antigos nomes, antigas representações do
ser humano, e por um sonho de um humano imortal no
corpo, e não no desejo, na procura erótica, no amor
ao/do outro que nos falta.
Como Eros, em analogia, Orlando liga duas
esferas, e cria um espaço no entre que revela o humano
do humano, um ponto de toque entre a vida eterna e o
inevitável fim, para além da ciência. Ela é um convite a
ser pensado em sua trans-existência, em sua transhumanidade imaginada mitologicamente. Orlando é
personagem fundamental da busca erótica de sua
autora, que nos dá uma figura que ainda hoje parece
não ter sido efetivada, imortal por ser o que é: humana
e só.
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As conexões entre o mero masculino e a guerra são exploradas
por Woolf em Three Guineas (1938), ensaio ainda controverso por
apontar o nazismo como mais um tipo de opressão patriarcal.

258

AGAMBEN, Giorgio (2007). “Elogio da Profanação”. In:
______. Profanações. São Paulo: Boitempo Editorial. p.65-81.
BLANCHOT, Maurice (2005). “Virginia Woolf”. In: ______. O
livro por vir. São Paulo: Martins Fontes. p.202-207.
CIXOUS, Hélène (1990). “The Apple in The Dark: The
Temptation of Understanding”. In: ______. Reading with
Clarice Lispector. Minneapolis: University of Minnesota Press.
p.60-98.
______. (1994). “First Names of No One”. In: SELLERS, Susan
(Org.). The Hélène Cixous Reader. London: Routledge. p.2535.
______. (1994). “Neutral”. In: SELLERS, Susan (Org.). The
Hélène Cixous Reader. London: Routledge. p.1-17.
______. (1994). “Preface”. In: SELLERS, Susan (Org.). The
Hélène Cixous Reader. London: Routledge. p.XV-XXIV.
______. (1994). “The Newly Born Woman”. In: SELLERS,
Susan (Ed.). The Hélène Cixous Reader. London: Routledge.
p.35-47.
______. (1996). “Sorties: Out and Out: Attacks/Ways
Out/Forays”. In: CIXOUS, Hélène; CLÉMENT, Catherine (Orgs.).
The Newly Born Woman. London: I. B. Tauris Publishers. p.63129.
______. (2005). Stigmata. London: Routledge.
HARRIS, Alexandra (2010). Romantic Moderns. New York:
Thames & Hudson.
______. (2011). Virginia Woolf. New York: Thames & Hudson.

259

HEIDEGGER, Martin (2005). Sobre o humanismo. Tradução:
Manuel Antônio de Castro. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro.
MONTEIRO, Maria Conceição (2015). “E o corpo se fez
máquina: uma relação erótica”. In: GIUCCI, Guillermo;
MONTEIRO, Maria Conceição; PINHO, Davi (Orgs.). Eros,
tecnologia,
transumanismo:
figurações
culturais
contemporâneas. Rio de Janeiro: Editora Caetés.
PLATÃO (1972). O Banquete. In: CIVITA, Victor (Org.). Os
Pensadores – Platão: Diálogos. São Paulo: Abril Cultural.
SHELLEY, Mary (1996). Frankenstein: A Norton Critical Edition.
HUNTER, J. Paul (Ed.). New York: W. W. Norton.
WALTER, Roland (2003). Narrative Identities: (Inter)Cultural
In-Betweenness in the Americas. Frankfurt: Peter Lang.
WILLIS, Roy (2007). Mitologias. São Paulo: Publifolha.
WOOLF, Virginia (1978). Walter Sickert. London: Norwood
Editions.
______. (1980). “Men and Women”. In: ______. Women and
Writing. London: Harcourt. p.64-68.
______. (1980). “Women and Leisure”. In: ______. Women
and Writing. London: Harcourt. p.53-54.
______. (1980). “Women Novelists”. In: ______. Women and
Writing. London: Harcourt. p.68-72.
______.(1984). “The Modern Essay”. In ______. The Common
Reader Second Series. London: Harcourt Brace and Company.
p.211-223.
______. (1985). Moments of Being. London: Harcourt Brace
and Company.
______. (1992). A Room of One’s Own. London: Oxford
University Press.

260

______. (1992). Three Guineas. London: Oxford University
Press.
______. (2000). Between the Acts. Oxford: OUP.
______. (2000). Flush. London: Oxford University Press.
______. (2000). Mrs. Dalloway. London: Oxford University
Press.
______. (2000). Night and Day.London: Vintage.
______. (2000). The Voyage Out. London: Oxford University
Press.
______. (2004). Orlando. London: Vintage.
______. (2006). To the Lighthouse. London: Oxford University
Press.
______.(2007). “Professions for Women”. In: GILBERT,
Sandra; GUBAR, Susan (Orgs.). The Norton Anthology of
Literature by Women. New York: W.W. Norton & Company.
______. (2008). The Waves. London: Oxford World Classics.
______. (2008) “Modern Fiction”. In: ______. Selected
Essays. London: Oxford University Press. p.6-13.
______. (2011). “Craftsmanship”. In: ______. The Collected
Essays of Virginia Woolf. Oxford: Benediction Classics. p.154160.
WORDSWORTH, William (2006). “Preface to Lyrical Ballads”.
In: GREENBLATT, Stephen (Org.). The Norton Anthology of
English Literature. New York: W. W. Norton & Company.
p.1495-1507.

261

Débora Ballielo Barcala (UNESP)

Flannery O’Connor foi uma escritora sulista
estadunidense nascida em Savannah, na Geórgia, em
1925. A autora teve uma vida curta, faleceu em 1964,
aos 39 anos, vítima de lúpus. O’Connor vinha de uma
família de irlandeses católicos estabelecida na Geórgia
em meados de 1800 e levava sua religião muito a sério.
Para ela, tudo que escrevia era sobre redenção e graça,
mas isso não a faz uma escritora “catequista”.
No conto “A View of the Woods”, publicado
inicialmente em 1957, e traduzido como “Uma vista da
mata” por Leonardo Fróes (2008), narra-se a história de
Mark Fortune, um fazendeiro de setenta e nove anos, e
sua neta Mary Fortune, de nove anos. Mr. Fortune,
como seu próprio nome ironicamente evidencia, era
um homem materialista e sentia necessidade de
controlar todos à sua volta. Ele sentia um imenso
orgulho de chamar-se Fortune e considerava a
linhagem familiar e os “laços de sangue” muito
importantes, mas, de forma muito contraditória, não
dava importância à família, de modo preciso, às filhas e
aos netos. O único parente que admirava e com quem
mantinha um relacionamento era Mary, filha de sua
“terceira ou quarta” filha – ele não consegue lembrarse – e de um homem chamado Pitts. Mary era uma dos
sete filhos do casal Pitts, que Mr. Fortune detestava,
pois acreditava que eles moravam na fazenda não para
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ajudá-lo, mas para esperar pelo dia em que ele
morresse a fim de que pudessem ser donos de tudo.
Quando Mary nasceu, Mr. Fortune foi o primeiro
a sugerir que lhe dessem o nome de Mary Fortune, em
homenagem à sua mãe que morrera dando à luz a ele,
já que a menina parecia-se imensamente com Mr.
Fortune. De fato, ao descrever a menina no conto, o
narrador, que apesar de estar em terceira pessoa, conta
a história do ponto de vista de Mr. Fortune, nos
informando que o semblante de Mary era uma
“pequena réplica do rosto do velho” (O’CONNOR, 2008,
p.424), além disso:
A ninguém em particular
agradava muito que Mary
Fortune fosse parecida com
seu avô, a não ser ao próprio
velho, que nisso via um grande
acréscimo aos encantos da
neta. Para ele, ela era a
menina mais bonita e mais
esperta que já tinha visto, e
fazia os outros todos saberem
que, se jamais ele deixasse
alguma coisa para alguém,
seria para Mary Fortune. [...]
Em grau marcante, tinha sua
inteligência, sua força de
vontade, seus arroubos e
ímpetos. (O’CONNOR, 2008,
p.424)

Note-se que Mr. Fortune achava a menina bonita
apenas porque se parecia com ele e tinha sua
inteligência, sua força de vontade. A maneira com que
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ele enxerga a neta nos diz mais sobre o próprio Mr.
Fortune do que sobre Mary, como podemos perceber
neste trecho, seu caráter absolutamente narcisista faz
com que encare a menina como uma extensão sua,
como sua continuidade. Para Mr. Fortune, “Tomá-la por
feita inteiramente do mesmo barro que ele era o que
mais lhe agradava” (O’CONNOR, 2008, p.427).

Para Mary Russo, o ensaio “O ‘estranho’”, de
Freud, tem clara associação com o grotesco, pois, já no
final do século XIX, o conceito de grotesco havia se
afastado do âmbito da estética e da arte, significando
apenas um adjetivo sinônimo de “estranho”.
Estranho,
extraordinário,
trágico, terrível, criminoso,
grotesco: fortes e íntimas
associações no final do século
XIX,
particularmente
se
acrescentarmos
a palavra
“incomum”. Esta sequência
pós-romântica
de
forma
alguma esgota as associações
históricas do grotesco, é claro,
visto que ele tem fortes
vínculos também com o
escandaloso, o hilariante e o
cômico. (2000, p.20)

Freud, em seu ensaio, discorre sobre o quê, no
campo da estética, tem o poder de nos causar uma
sensação de estranheza e porque isso ocorre, coloca a
categoria do duplo como uma importante fonte do que
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é “estranho”, ou não-familiar ao ser humano. De acordo
com ele, muitas personagens podem ser consideradas
duplos uma da outra porque parecem semelhantes,
iguais. Esse efeito de duplo pode ser ainda acentuado
por aquilo que chamaríamos de telepatia, isto é,
processos mentais que saltam de uma personagem
para outra, evidenciando que possuem experiências,
sentimentos e conhecimentos em comum. O duplo
pode ainda ser
marcado pelo fato de que o
sujeito identifica-se com outra
pessoa, de tal forma que fica
em dúvida sobre quem é seu
eu (self), ou substitui o seu
próprio eu (self) por um
estranho. Em outras palavras,
há uma duplicação, divisão e
intercâmbio do eu (self). E,
finalmente, há o retorno
constante da mesma coisa – a
repetição
dos
mesmos
aspectos, ou características, ou
vicissitudes,
dos
mesmos
crimes, ou até dos mesmos
nomes, através das diversas
gerações que se sucedem.
(FREUD, 2006, p.252)

A partir dessas definições de Freud, pode-se
perceber que o duplo é uma presença constante na
narrativa de “A View of the Woods”, pois além do fato
de Mr. Fortune e Mary serem física e psicologicamente
parecidos, o avô muitas vezes vê a neta como seu
próprio eu, uma substituição do seu self. A experiência
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de discutir com Mary, por exemplo, era para Mr.
Fortune “como pôr um espelho na frente de um galo
para vê-lo brigar com o seu reflexo” (O’CONNOR, 2008,
p.430). Há ainda a repetição do nome “Mary Fortune”
através das gerações, primeiro com a mãe de Mr.
Fortune e em seguida com a neta.
Freud defende que o “duplo” representava
originalmente uma segurança contra a destruição do
ego e uma defesa contra o poder da morte. Para Mr.
Fortune, Mary representava exatamente uma
esperança da continuidade na realização de seus
interesses com relação a suas terras após sua morte, e,
por isso, havia tornado sua neta em sua única herdeira.
Essa relação do duplo com a defesa do ego tem íntima
associação com o narcisismo primário, desenvolvido na
infância, de acordo com Freud, e tenderia a
desaparecer com a maturidade.
No entanto, a
ideia
do
‘duplo’
não
desaparece necessariamente
ao
passar
o
narcisismo
primário, pois pode receber
novo significado dos estádios
posteriores
do
desenvolvimento
do
ego
(FREUD, 2006, p.253)

Certamente, em Mr. Fortune, a ideia do duplo ainda se
faz fortemente presente, devido ao narcisismo que
projetava na neta, como já pudemos constatar.
A sincronia entre avô e neta começa a ruir a
partir do momento em que Mr. Fortune, com a simples
intenção de desagradar o genro Pitts, decide vender
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uma parte das terras em que as crianças brincavam, na
qual Pitts criava seu gado e também a que permitia
uma “vista da mata”. Mary não concorda com a venda
do “gramado” e posiciona-se contra a decisão do avô,
deixando de fazer-lhe companhia como antes. É então
que Mr. Fortune percebe que:
Ali, na pequena e retangular
abertura do cabelo da neta,
era o seu próprio rosto que o
olhava de volta, não como
reflexo de sua expressão de
agora, mas sim de outra, mais
carregada, que era indício de
sua insatisfação (O’CONNOR,
2008, p.431)

É o início da superação da ilusão do duplo. De
acordo com Freud, quando a etapa do amor-próprio
ilimitado e do narcisismo primário é superada, “o
‘duplo’ inverte seu aspecto. Depois de haver sido uma
garantia de imortalidade, transforma-se em anunciador
da morte” (FREUD, 2006, p.252).
Com o aumento das tensões entre avô e neta,
tornam-se ainda mais evidentes os conflitos de gênero
na narrativa. Tanto Mr. Fortune quanto Pitts projetam
suas frustrações e usam Mary para vingar-se um do
outro em sua disputa pelo poder e pelo controle das
terras da fazenda. Pitts surra Mary Fortune repetidas
vezes sem motivo algum, o que “dói fisicamente” em
Mr. Fortune. Este, por sua vez, culpa sua filha, mãe de
Mary, por permitir que Pitts bata na menina, dizendo
que ela é uma “péssima mãe”.
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O que incomoda Fortune nas surras de Pitts, no
entanto, é menos a integridade física e emocional da
menina do que a incompreensão diante da submissão
da neta às vontades de outro homem que não ele
mesmo. Quando Mary se opõe à venda do “gramado”,
o avô a acusa de estar sob a influência de Pitts, visto
que não acredita que a neta seja capaz de alguma
opinião que não seja induzida por ele ou por seu pai,
isto é, a menina não pode pensar por si mesma sem ser
guiada por uma figura masculina. Para Mr. Fortune,
Mary não tem personalidade própria, é apenas o seu
duplo. Assim, ao rebelar-se contra o avô, Mary Fortune
questiona a autoridade patriarcal:
O velho então disse: “Vai pra
casa sozinha. Recuso-me a
levar uma Jezabel”.
“E eu me recuso a ir com a
Prostituta da Babilônia”, ela
disse, e deslizou para o outro
lado do carro e começou a
caminhar pelo pasto.
“Uma prostituta é uma
mulher!”, gritou ele. “Você não
sabe de nada!”. (O’CONNOR,
2008, p.432)

A comparação da menina com Jezabel (a princesa
fenícia casada com um rei hebreu que passou a
dominar as decisões políticas do marido), figura bíblica
da
manipulação,
controle
e
degradação
frequentemente associadas à mulher, deixa claro o
pensamento do avô de que a mulher não toma
decisões a menos que tente usurpar o “poder”
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masculino. Quando a menina rebate, chamando o avô
de “Prostituta da Babilônia”, a “mãe das prostituições e
das abominações”, está criticando a postura do avô de
se desfazer de terras caras à família, se indispondo com
todos que o cercavam, por dinheiro e poder. Mr.
Fortune, no entanto, ignora, ou finge ignorar esta
relação, apenas ri-se da menina, pois crê que a
comparação é inválida, já que ele, como homem, não
pode ser uma prostituta.
A fala de Fortune demonstra sua postura
claramente misógina de acreditar que a degradação
moral está sempre associada ao feminino. Neste
sentido, Mr. Fortune encara o feminino como grotesco,
isto é, como transgressor da norma vigente. Para Mary
Russo, “a categoria do grotesco feminino é crucial para
a formação de identidade tanto para homens quanto
para mulheres como um espaço de risco e abjeção”
(2000, p.25).
Russo afirma que o grotesco tem duas linhas
principais: o grotesco cômico, que está associado a
Bakhtin em seu estudo sobre Rabelais, e o estranho,
que está relacionado com Kayser e com o ensaio “O
estranho”, de Freud. Esses dois tipos de grotesco, no
entanto, “não são polos visíveis confrontando-se
mutuamente” (RUSSO, 2000, p.22), mas, o que têm em
comum é que “o grotesco em cada um desses casos é
reconhecido apenas com relação a uma norma e [...]
sair da norma implica sérios riscos” (RUSSO, 2000,
p.22), especialmente para as mulheres, já que a norma
ou o corpo normal é o masculino, assim o corpo
feminino é aquele marcado pela diferença. Portanto, o
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grotesco feminino é aquele caracterizado por ser um
lugar de abjeção e aberração. Para Russo:
O conceito de extraordinário
bifurca-se em 1) um modelo de
excepcionalismo feminino (a
acrobacia) [...] e 2) as criaturas
duplas,
anãs,
aleijadas
(deformadas) das feiras de
variedades, que figuram como
representantes de uma bem
conhecida
representação
cultural do corpo feminino
como monstruoso e deficiente.
(2000, p.37)

Dessa forma, Mary Fortune, além de ser uma
representação do monstruoso, do duplo e do estranho,
é também um modelo de excepcionalismo feminino,
visto que ela tenta se desvencilhar do que era ser
“feminina” em sua sociedade e, apesar de ser uma
criança, afronta as estruturas do patriarcado ao agir de
forma diferente do que o avô esperava dela. Isto fica
evidente na cena em que Fortune a leva para uma
viagem curta até a cidade com a desculpa de ir comprar
um barco, para fazer as pazes com a menina. Mary
Fortune, no entanto, não se deixa seduzir pela
chantagem do avô e, quando percebe que a viagem
fora feita com a intenção de assinar o contrato e fechar
o negócio da venda das terras, rebela-se e ataca o avô e
seu comprador atirando neles garrafas da própria loja
de conveniência onde se encontravam.
Assim que suas mãos se
soltaram,
uma
mudança
instantânea ocorreu no rosto
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de Tilman, que desapareceu
completamente sob o balcão,
como se lhe tivessem puxado
os pés por baixo. Bem por trás
de onde antes estava, uma
garrafa espatifou-se contra a
pilha de enlatados. O velho
deu meia-volta. Na porta,
quem se via era Mary Fortune,
com outra garrafa no ar, já
pronta para arremessar, e um
ar feroz na cara avermelhada.
Rapidamente ele se abaixou e
o petardo foi de encontro ao
balcão, onde se desfez em
cacos,
enquanto
ela
se
apossava, no engradado, de
ainda mais uma garrafa. Ele
deu em cima dela aos pulos,
mas ela escapuliu para o outro
lado da loja, berrando algo
ininteligível e derrubando tudo
o que achava pela frente ao
seu
alcance.
(O’CONNOR,
2008, p.443)

Esta cena é um dos exemplos de que, na obra de
O’Connor, podem-se notar influências de ambas as
tendências grotescas, pois, além do duplo, como
característica do estranho grotesco, podem ser
identificados em seu conto “A View of the Woods”
características do grotesco cômico.

271

De acordo com Bakhtin, o riso popular e as
formas cômicas constituem “o campo menos estudado
da criação popular” (2013, p.3). Porém, na Idade Média
e no Renascimento, o riso era muito importante, pois
“opunha-se à cultura oficial, ao tom sério, religioso e
feudal da época” (BAKHTIN, 2013, p.3). Embora
Flannery O’Connor não se insira na tradição medieval,
em sua obra o cômico tem exatamente o papel de
questionar o oficial e o sério religioso da época. Apesar
de ser católica fervorosa, O’Connor não tornou suas
narrativas em pregações, ao contrário, nenhuma
personagem, nem mesmo a de aparência mais
religiosa, escapa de sua ironia e seu sarcasmo, formas
reduzidas do riso carnavalesco medieval (BAKHTIN,
2013).
O verdadeiro sério aberto não
teme nem a paródia nem a
ironia, nem as outras formas
do riso reduzido, pois ele sente
que participa de um mundo
inacabado, formando um todo.
No interior de certas obras da
literatura mundial, os dois
aspectos do mundo – sério e
cômico – coexistem e se
refletem mutuamente (são os
chamados aspectos integrais e
não imagens sérias e cômicas
isoladas, como no drama
ordinário da época moderna).
(BAKHTIN, 2013, p.104)
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Flannery certamente não teme o riso e, em sua
obra, o sério e o cômico coexistem, muitas vezes, até na
mesma cena. Ao mesmo tempo em que o leitor é
levado a rir do ridículo da situação das personagens, ele
se choca com o grau de violência e tragédia presente
nelas. Para O’Connor, isto ocorria porque o escritor de
ficção com características grotescas procurava imagens
que pudessem conectar dois pontos: um ponto no
concreto e outro no qual acreditava. O resultado disso
seria uma ficção que é “selvagem, que é quase
necessário que seja violenta e cômica, por causa das
discrepâncias que procura combinar” (1970, p.43 −
tradução da autora).
Um grande exemplo dessa ficção selvagem,
violenta e cômica, ao mesmo tempo, está nas cenas
finais de “AView of the Woods”. Depois da cena em que
Mary Fortune ataca o avô com garrafadas, Mr. Fortune
a carrega para o carro, levando-a em uma nova viagem,
sem a finalidade de fazer as pazes com ela, no entanto,
mas com a intenção de surrá-la como fazia Pitts. Mas
Mary afirma que mataria qualquer um que batesse
nela:
Foi tal a rapidez com que ela se
lançou então sobre ele que o
velho nem poderia saber qual
golpe sentiu primeiro – se o
peso de toda a solidez de seu
corpo, se os pontapés que
levava ou se os socos repetidos
que lhe atingiam o peito. Às
tontas ele agitava o cinto no
ar, incapaz de conseguir
acertá-la, mas tentando livrar-
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se dela para ver se conseguiria
contê-la.
“Me larga!”, ele gritava. “Já
disse pra me largar!” Ela
porém o assediava ainda mais,
como se viesse de todas as
direções a um só tempo para
investir contra ele. Não era por
uma única criança, mas por um
completo
farrancho
de
pequenos demônios que ele
parecia ser atacado, todos os
punhos duros como pedras e
com
sapatos
escolares
pontudos. (O’CONNOR, 2008,
p.445)

A comicidade desta cena fica por conta da
inversão dos papéis representados por Mr. Fortune e a
neta. Quando os dois viajam para o local da surra, o
que se desenha na mente do leitor é a imagem de uma
figura masculina maior e mais forte batendo em uma
figura infantil feminina mais frágil. O que ocorre, no
entanto, é que Mary decide bater no avô assim que
leva o primeiro golpe. Estamos, mais uma vez, diante
de uma contestação da autoridade e da cultura oficial
do patriarcado, protagonizada pela menina, mostrando
que Mary é realmente um exemplo do excepcionalismo
grotesco feminino de que falava Russo. A menina logra
subjugar o avô:
Sentiu haver em sua carne,
num braço, cinco unhas
cravadas,
onde
ela
se
pendurava
para
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mecanicamente
mandar-lhe
chutes nas pernas, enquanto
com o punho livre o socava
seguidamente no tórax. Cheio
de horror, ele então viu que o
rosto dela se erguia bem
diante do seu, dentes todos à
mostra, e berrou como um
touro ao levar uma mordida no
queixo. Parecia estar vendo
seu próprio rosto, que, vindo
de vários lados, de uma vez só
vinha mordê-lo, mas nem
podia atentar nisso, pois
indiscriminadamente
ia
levando pontapés na barriga e,
logo depois, no saco.
“Eu sou um velho!”, ele
exclamou, esganiçado. “Me
deixa em paz!” (O’CONNOR,
2008, p.446)

Essa inversão de papéis é uma característica
fundamental do grotesco elencada por Bakhtin como
característica do mundo “às avessas” tipicamente
carnavalesco. É essa característica grotesca que garante
a comicidade da cena e que é a agente do
rebaixamento de Mr. Fortune, que é “trazido de volta a
terra” com os golpes da neta em diversas partes de seu
corpo, inclusive em partes do baixo corporal.
De acordo com Bakhtin, as formas do realismo
grotesco são todas orientadas para baixo, para o
avesso, para a inversão.
A orientação para baixo é
própria das lutas, brigas e
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golpes: esses reviram, lançam
por
terra,
espezinham.
Enterram. Ao mesmo tempo,
são criadores: ressecam e
ceifam (2013, p.325)

No caso de Mr. Fortune, os golpes o rebaixam e
enterram sua concepção narcisista de que a neta é seu
duplo, submisso a ele, e o fazem perceber a realidade
de que ele é um velho sem tanto poder quanto
imaginava.
Ao gritar “me deixa em paz”, Mr. Fortune está
reconhecendo sua derrota diante da neta, mas, quando
a menina para de bater nele, o
velho via ali sua imagem,
triunfante e hostil. ‘Você é que
foi surrado por mim’, disse
então sua imagem, que
acrescentou a escandir as
palavras, ‘e eu sou CEM POR
CENTO Pitts’ (O’CONNOR,
2008, p.446)

Esta frase proferida por Mary irrita-o profundamente e
Fortune agarra a neta pelo pescoço, derrubando-a e em
seguida batendo sua cabeça em uma pedra, até matála. Ao fazer isto, o avô diz: “Pois em mim não tem nem
uma gota de Pitts” (O’CONNOR, 2008, p.446), indicando
que, apesar de ter percebido sua derrota, Fortune não
quer se conformar diante dela, ele não admite estar
errado e precisa ter a última palavra. No entanto, Mary
derrota o avô mais uma vez através de sua morte, pois
o narrador afirma que “embora estivesse no mais
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absoluto silêncio, nela não havia nenhum sinal de
remorso” (O’CONNOR, 2008, p.446).
Quando constata a morte da neta, Mr. Fortune
começa a sentir que “a dilatação de seu coração, que
começara no carro, ainda prosseguia” (O’CONNOR,
2008, p.447) levando-o, finalmente, a um infarto. Em
sua agonia, o velho cai de costas no chão e tem a
alucinação de estar indo para o lago, porém sem saber
nadar e sem ninguém que o ajude. O duplo, que antes
era uma esperança de indestrutibilidade do ego,
transforma-se então no prenunciador da morte,
conforme afirma Freud.
Apesar de parecer punição por ter desafiado seu
avô, a morte de Mary Fortune é justificada – no sentido
religioso do termo. A menina morre defendendo aquilo
em que acreditava e enfrentando as injustiças do avô.
Em seus olhos não é possível encontrar nenhum sinal
de remorso. Já Mr. Fortune, por sua vez, morre
injustificado, morre como o assassino da neta e em
grande agonia. É curioso notar que ele esteve envolvido
na morte das duas Mary Fortune, tanto na morte de
sua mãe, no parto, quanto na morte de sua neta.

De acordo com Prown (2001), a desigualdade de
gêneros é a causa de todas as injustiças sofridas por
Mary ao longo da narrativa. Ao ser usada por Pitts e
pelo avô em sua disputa pelo poder e pela dominação,
caracterizadas no conto como parte de um sistema de
valores masculinista, Mary Fortune torna-se vítima da
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ganância e da traição masculinas. Prown defende ainda
que, em “A View of the Woods”:
Mulheres
e
propriedade,
portanto, tornam-se bens
intercambiáveis representando
o poder dos homens: aquele
que possui e controla mais é o
vencedor. Ao apresentar Mary
como casualidade da guerra
entre o pai e o avô, [...]
O’Connor estendeu a crítica ao
patriarcado. (2001, p.156 −
tradução da autora)

Entretanto, apesar de a morte da menina ser o
resultado da disputa entre os homens, Mary não deve
ser encarada como mera vítima ou casualidade, já que
ela não foi uma espectadora passiva diante dos
acontecimentos, mas tomou partido e desafiou o poder
masculino. Mesmo ao fim de sua breve vida, Mary foi o
“bem” sobre o qual nenhum homem conseguiu afirmar
ter o controle. Portanto, como já afirmamos, Mary
Fortune é um exemplo de grotesco e excepcionalismo
feminino.
Bakhtin, ao discutir a obra de Rabelais, afirma
que sua tarefa essencial
consistia em destruir o quadro
oficial da época e dos seus
acontecimentos, em lançar um
olhar novo sobre eles, em
iluminar a tragédia ou a
comédia da época (2013,
p.386)
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Isto é, através de sua obra, o escritor francês procurava,
por meio de um sistema de imagens grotescas,
questionar a verdade oficial, ou, como afirma Bakhtin,
“a mentira oficial, a seriedade limitada, ditadas pelos
interesses das classes dominantes” (2013, p.386).
Assim, Rabelais procura desconstruir a ideia que sua
época “tem de si mesma”.
Flannery O’Connor, como pudemos constatar na
análise deste conto, também questiona o que é
considerado como verdade oficial e busca lançar luz
sobre as motivações escusas de suas personagens
criticando, assim, a verdade da sociedade patriarcal
capitalista, que trata mulheres como bens. Através do
uso do grotesco estranho e cômico em sua obra,
O’Connor consegue transmitir ao leitor uma sensação
de ambivalência, levando-o a uma reflexão sobre as
estruturas e instituições tidas como dominantes em sua
época.

BAKHTIN, Mikhail (2013). A cultura popular na Idade Média e
no Renascimento: o contexto de François Rabelais. Tradução:
Yara Frateschi Vieira. 8.ed. São Paulo: Hucitec. p.3, 104, 325,
386.
FREUD, Sigmund (2006). “O ‘estranho’”. In:______. Edição
standard brasileira das obras completas de Sigmund Freud.
Tradução Jayme Salomão, et al. (Vol.17). Rio de Janeiro:
Imago. p.235-269.
O’CONNOR, Flannery (1970). “Some aspects of the
Grotesque in Southern Fiction”. In: ______. Mystery and
Manners. New York: Farrar, Straus & Giroux.

279

______. (1997). “A View of the Woods”. In: ______. The
complete stories. London: Faber and Faber.
______. (2008). “Uma vista da mata”. In: ______. Contos
completos: Flannery O’Connor. Tradução: Leonardo Fróes.
São Paulo: Cosac Naify. p.424-447.
PROWN, Katherine Hemple (2001). Revising Flannery
O’Connor: Southern Literary Culture and the Problem of
Female Authorship. Charlottesville and London: The
University Press of Virginia.
RUSSO, Mary (2000). O grotesco feminino: risco, excesso e
modernidade. Tradução: Talita M. Rodrigues. Rio de Janeiro:
Rocco.

280

Delma Pacheco Sicsú (UEA)

A literatura infantojuvenil indígena, enquanto
objeto cultural arquivada no suporte livro, é um
produto incipiente no mercado editorial nacional e
local. Contudo, enquanto manifestação cultural
pertencente e oriunda da tradição, esta literatura faz-se
presente no imaginário dos amazonenses há muito
tempo.
Como objeto cultural da sociedade letrada, a
literatura infantojuvenil indígena amazonense, no
suporte livro, começa a ter visibilidade a partir do ano
de 2001. Entre seus produtores, encontra-se Yaguarê
Yamã, que além de escritor também é ilustrador e
artista plástico.
As histórias de Yamã são cheias de aventuras,
encantos; recheadas com a presença do medo, do
insólito e do assustador, uma vez que narram situações
em que a presença do sobre-humano, do
fantasmagórico é recorrente. Frutos do imaginário
popular do povo Maraguá, etnia a qual pertence o
escritor, as histórias de Yamã têm um valor imensurável
para os maraguás, pois fazem parte da tradição e, por
conseguinte, da memória deste povo. Por isso, registrar
essas narrativas orais no suporte livro é deixar para
posteridade a memória de um povo que se constrói no
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mito, na lenda, nas crenças, registrados nas
belas/assustadoras narrativas que compõem inúmeros
livros da literatura infantojuvenil indígena.
Dentre esses livros, encontra-se Contos da
Floresta, analisado neste estudo por meio de um
recorte de três narrativas intituladas “História de
Kâwerá”, “As Makukáwas” e “História de Mapinguary”.
Os três textos elencados para este estudo fazem parte
das histórias categorizadas de mitos, pelo escritor;
outras três estão inseridas no elenco de narrativas
consideradas como lendas.
O presente estudo pretende contribuir para o
enriquecimento das discussões acadêmicas em torno
da literatura infantojuvenil indígena amazonense,
focando em três aspectos: mito, memória e história.

A literatura indígena se constrói com elementos
típicos da cultura oral. Fortemente marcada pela
tradição, esta literatura traz em seu corpus histórias
recheadas do sobrenatural, do maravilhoso, do
fantasmagórico. Categorizam-se essas narrativas como
insólitas, pois falam muito sobre as crenças do homem
da Amazônia, principalmente os que moram em áreas
fora da cidade e que têm experiências estranhas a
partir de uma situação vivenciada por ele mesmo ou
por outrem. Assim, no enredo destas histórias, é
comum aparecerem seres e situações incríveis que
extrapolam o humano, como é o caso dos três contos
elencados para este estudo. Nesse sentido é que se
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elencam como narrativas insólitas três histórias do livro
Contos da floresta. De acordo com Silva:
O insólito na literatura nos
remete
ao
mágico,
ao
fantástico e ao maravilhoso
por serem nessas categorias
que o termo teve destaque ao
longo da história literária,
levando-nos
a
mundos
estranhos e a acontecimentos
fora da realidade (2001, p.1)

As três narrativas insólitas elencadas para este
estudo transportam o leitor para um mundo estranho e
o fazem ter contato com seres também estranhos. No
conto “História de Kãwera”, o leitor é levado a conhecer
o mundo estranho onde reina o Kãwera, “esqueleto
velho. Ser da mitologia Maraguá, metade homem,
metade morcego” (YAMÃ, 2012, p.56). O monstro leva
Dizoáp, indígena pertencente ao clã Çukuyé, da etnia
Maraguá, a morar em seu mundo após ter sido
desafiado e duvidado pelo jovem guerreiro. Dizoáp é
punido pelo Kãwera e, como castigo, passa a viver na
morada do demônio, como se pode observar no trecho
abaixo:
Muito tempo voaram, até que,
finalmente, chegaram à casa de
Kãwera. Um lugar escuro e
sombrio. Desceram. O bicho
jogou o rapaz no chão e falou:
― Olhe ao seu redor e me diga o
que está vendo.
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O homem, tremendo de medo,
respondeu:
― Vejo cadáveres.
― Esses cadáveres são de
pessoas teimosas, iguais a você,
que me desafiaram. (YAMÃ,
2012, p.16)

Além do mundo estranho, há no conto a
presença de uma entidade sobrenatural e estranha, o
Kãwera, um ser horrendo que causa medo a todos que
dele se aproxima. Em um dos trechos da narrativa,
antes do encontro de Diázop com o Kãwera, o índio
Yaguacê, durante uma caçada, vê-se frente a frente
com o demônio, um ser horripilante que faz o índio ter
sensações estranhas, como se percebe no fragmento
abaixo:
Mas, rapidamente, sentiu sua
cabeça crescer e os cabelos se
arrepiarem, ao ver descer à sua
frente um terrível monstro
alado, de asas de morcego. Ao
pousar, deixou à mostra dentes
enormes e garras, com as quais
arranhou o homem nas costas.
Em seguida, o monstro levantou
vôo e sumiu na escuridão da
mata. (YAMÃ, 2012, p.13)

Em outro conto intitulado “As Makukáwas”, o
insólito se faz presente na figura de um homem alto e
forte, mas com pés de pássaro. A aparição desse ser na
história acontece em decorrência do lamento constante
de uma mulher que, ao cuidar de inúmeras makukawas
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as quais seriam servidas como refeição para o esposo,
reclama o fato de ter que, sozinha, cuidar dos pássaros.
A mulher, ao ouvir o canto do pássaro tipuã, bem longe
na floresta, queixa-se:
― Ah, tipuã, se você fosse um
homem, na certa, não ficava aí
cantando, viria me ajudar a fazer
essa janta.
E continuou a depenar as aves.
Passados alguns minutos, em
frente à porta da casa apareceu
um homem alto, forte, mas com
os pés de pássaros, iguais ao do
tipuã. Ele foi para a cozinha,
pegou as makukawas do jirau
com brutalidade e começou a
depená-las
com
avidez.
Assustada com o estranho, a
mulher olhou para os pés dele.
Teve mais medo ainda, ao
perceber que eram pés de
pássaro. (YAMÃ, 2012, p.20)

Na narrativa “História de Mapinguary”, o insólito
também acontece por meio da aparição de um ser
estranho e de uma situação sobrenatural.
O Mapinguary, figura estranha e amedrontadora,
é “um ser mitológico Maraguá. Entidade maligna da
floresta, com o corpo coberto de pelos e boca no
estômago” (YAMÃ, 2012, p.56). Esta entidade
sobrenatural é tida no imaginário amazônico como um
monstro, que persegue as pessoas na floresta e usa
pedaços de carne para atraí-las e depois devorá-las.
285

No início da narrativa, percebe-se o quanto o
Mapinguary é temido. Um homem se depara na
floresta com um pedaço de carne deixado em um galho
e resolve comê-lo. O amigo que o acompanha adverteo:
― Rapaz, não faça isso. Você já
ouviu falar em Mapinguary?
Dizem que ele anda por aí
deixando carne para pessoas
desavisadas comerem. A carne
faz com que morram e se
transformem também em
Mapinguary (YAMÃ, 2012,
p.27)

O Mapinguary, figura folclórica e presente no
imaginário amazônico, além de sua aparência
monstruosa, causa terror porque devora apenas o
corpo. A cabeça deixada pelo monstro se transforma
em outro Mapinguary, como se percebe em um dos
trechos da história:
Tomou um susto, ao ver que o
corpo do amigo não estava mais
lá, apenas a cabeça. O homem
parou. E, no momento em que se
virou, viu a cabeça se
transformando em Mapinguary.
A cabeça mesmo já não existia
mais. O que havia era um corpo
enorme, todo peludo, com uma
hedionda boca no meio do
estômago que começou a gritar
e a gemer pavorosamente.
(YAMÃ, 2012, p.30)
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As três histórias deste estudo fazem parte do
imaginário amazônico e são frutos de narrativas orais,
típicas das sociedades indígenas. Essas narrativas têm
como uma das características fundamentais a presença
do insólito que se concretiza na presença de seres
fabulosos, estranhos e situações suprarracionais que
extrapolam os limites da condição natural humana. Por
apresentarem seres e situações estranhas é que se
categorizam as três narrativas deste estudo como
insólitas. Ferreira diz que “o insólito é o estranho” e
explicita o termo:
Em nossa língua, o significante
insólito (do latim insolituo)
compartilha alguns sentidos com
o significante estranho (do latim
extraenu): fora do comum,
desusado,
novo,
anormal,
extraordinário,
extravagante,
excêntrico etc. [...] o que está
fora
do
âmbito
familiar.
(FERREIRA, 2009, p.107)

Diante do exposto acima, tem-se mais uma
comprovação do insólito, do estranho nas três
narrativas selecionadas para este estudo, pois em todas
elas há a presença de acontecimentos e seres que
fogem à normalidade. Muitos desses seres encantados
da floresta têm o poder de controlar os humanos e
levá-los para um mundo encantado onde habitam
gigantes, como a cobra grande, o mapinguary e tantas
outras entidades sobrenaturais da floresta. Esses seres
são dotados de poderes que vão desde a capacidade de
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hipnotizar os seres humanos até a de transformá-los
em monstros ou seres encantados.
Nota-se a constante do maravilhoso nestes
contos, contudo, diferente dos contos maravilhosos
analisados por Vladimir Propp em seu livro Morfologia
do conto maravilhoso (2010). Nas três narrativas deste
estudo, apesar de as personagens humanas viverem
uma situação anormal e de haver a presença de objetos
mágicos e também algumas invariantes da estrutura do
conto maravilhoso estudada por Propp, como a viagem,
o obstáculo e o desígnio, nas narrativas indígenas aqui
estudadas, contudo, o que se tem é a presença de um
anti-herói de aparência física horrenda e estranha, que
não só lança os obstáculos sobre os humanos, como
também prevalece sobre aqueles que o desafiam e não
respeitam a natureza. O desígnio, portanto, daqueles
que ferem as leis e o respeito à natureza e a essas
entidades sobrenaturais geralmente é a morte, a
loucura, a transformação de humano para monstro ou
o exílio para um mundo encantado.
O leitor dessas narrativas é assim convidado a
entrar no jogo da ficção, a aceitar como verdade as
situações e seres anormais e estranhos. As narrativas
indígenas, frutos da cultura oral, circulam entre os
membros da comunidade por meio de um interlocutor
que empresta a sua voz e, assim, narra a história aos
seus receptores de forma que estes a recebam como
uma verdade possível na ficção e, por que não, na
realidade concreta.
A leitura literária do insólito não
é imune a essa relação sistêmica
que interagem e interferem
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diferentes e diversos recursos
narrativos, da ordem do discurso
ficcional produzindo no leitor a
sensação de estar travando
contato com o sobrenatural,
extraordinário, irreal, surreal,
absurdo, estranho, inusitado,
incomum, inusual, inaudito,
inesperado,
fantástico,
maravilhoso...
decepcionante,
horripilante, terrorizante, que
provoca medo. (GARCÍA, 2009,
p.2)

Ao serem arquivadas no formato livro, as
narrativas indígenas passam a ser reconhecidas por
leitores de outros contextos e culturas e, da mesma
forma que os ouvintes da tribo entram no jogo da
ficcionalidade, isso também ocorre com os leitores de
outras culturas. Embora essas histórias, agora, sejam
registradas no suporte livro, as marcas da oralidade, as
crenças, os saberes, o modo de ver e de pensar o
mundo é muito presente, como se pode notar nas
narrativas do livro Contos da floresta, de Yaguarê Yamã.
Assim, embora a literatura infantojuvenil indígena
amazonense esteja há pouco tempo projetando-se
mundo afora por meio do livro impresso, ela mantém
sua essência e seu valor cultural e histórico.
Sobre as narrativas orais, Pietro enfatiza:
Sua importância em nosso
tempo tecnológico, conectado,
em rede, complexo ― continua
presente.
Preservando
a
memória, aproximando culturas,
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revelando
crenças,
valores,
éticas, olhares e formas de ser e
estar no mundo. Onde passado,
presente e futuro se entrelaçam.
(2011, p.2)

Pesquisar as histórias indígenas é de suma
importância, pois é uma literatura que sustenta, em seu
corpus, a história de um povo que, embora conectado e
eventualmente ou totalmente inserido no mundo
contemporâneo, mantém sua identidade quando
coloca, em seus enredos, narrativas em que o mito, o
saber e as crenças são ingredientes fundamentais.

A literatura indígena amazonense, ainda
emergente no mercado editorial, constrói-se com o
saber dos povos ameríndios da floresta, repassados de
geração para geração. Os autores dessa literatura são
enfáticos em afirmar que produzem suas histórias a
partir do que viveram ou do que lhes foi contado pelos
seus antepassados.
Registrar suas histórias no formato livro é manter
viva a memória de seu povo; é deixar para a
posteridade um acervo cultural riquíssimo de uma
sociedade em que o mito ainda se faz presente,
necessário para explicar a origem do mundo, das
coisas, entre outras. Segundo Pierre Janet:
A utilização de uma linguagem
falada, depois escrita, é de fato
uma extensão fundamental das
possibilidades
de
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armazenamento
de
nossas
memórias que, graças a isso,
pode sair dos limites físicos do
nosso
corpo
para
estar
interposta quer nos outros quer
nas bibliotecas. (Apud LE GOFF,
1990, p.425)

E é justamente o fator linguagem que torna as
narrativas indígenas diferentes das produzidas por
escritores não indígenas. Percebe-se, nessas histórias, a
presença de uma forma discursiva simples, porém
carregada de significado, de uma forma diferenciada de
se dizer. Há, nessas histórias, palavras e expressões
típicas dos povos indígenas que não fazem parte do uso
corrente dos falantes da cidade ou fora do contexto
amazônico.
A linguagem é, pois, um ingrediente fundamental
na construção das histórias arquivadas no formato livro,
uma vez que os escritores produzem a partir daquilo
que falam, ouvem ou vivenciam. Em entrevista
transcrita para o livro Contos da floresta, o escritor
Yaguarê Yamã fala sobre o seu fazer literário e destaca:
Algumas histórias são criadas
por mim, como contador de
histórias que sou, filho de
famosos
contadores
de
história. Outras, eu recontei e
escrevi
do
meu
jeito,
amparado
em
histórias
tradicionais e narrativas dos
antepassados (YAMÃ, 2012,
p.62)
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Na entrevista, o autor ainda fala sobre suas
fontes de inspiração para a criação de seus livros.
Segundo o escritor, as principais fontes de inspiração
para escrever são: “a cultura do meu povo, do qual
descende minha esposa; e o meu rio Guarinamã, que é
igual ao meu sangue, fruto do misticismo Maraguá”
(YAMÃ, 2012, p.63).
Como toda literatura, a arte literária de Yamã é
também fruto de um fenômeno histórico e social que
mantém em sua essência as características das
narrativas orais. O mito, elemento presente nas
narrativas orais, é recorrente em suas histórias. O livro
Contos da floresta, por exemplo, é dividido em duas
partes, sendo que na primeira estão inseridas histórias
categorizadas pelo escritor como mito e, na segunda,
histórias categorizadas como lendas.
Neste artigo, enfatiza-se somente o mito e seu
entrelaçamento com a história e a memória do povo
Maraguá. As narrativas selecionadas para o presente
estudo estão inseridas na categoria de mito, pois
contemplam suas características. Segundo Rocha:
o mito é uma narrativa. É um
discurso, uma fala. É uma forma
de as sociedades espelharem
suas contradições, exprimirem
seus paradoxos, dúvidas e
inquietações. Pode ser visto
como uma possibilidade de se
refletir sobre a existência, o
cosmo, as situações de “estar no
mundo” ou as relações sociais.
(2008, p.3)
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As três narrativas, aqui analisadas, falam em seu
enredo sobre o porquê de determinados
acontecimentos, sobre os paradoxos do homem da
floresta que se sente protegido pelos entes
sobrenaturais, mas que também torna-se presa fácil
quando fere as leis estabelecidas pela natureza e pelas
entidades míticas.
Esse paradoxo existencial justifica-se pelo fato de
que as sociedades indígenas, embora vivam em lugares
afastados da cidade, não têm como desvencilhar-se da
cidade, pois também precisam dela. Apesar desse
contato, muitas vezes constante com o homem da
cidade, as sociedades indígenas acreditam que há, sim,
dois mundos: um onde se vive situações inexplicáveis e
habitam entidades sobrenaturais e outro que faz parte
da vida real. Em relação a este comportamento dual
dos indígenas, Humboldt diz que se dá pela forma
como a linguagem apresenta a realidade a eles.
O homem vive com seus objetos
fundamentais
e
até
exclusivamente, tal como a
linguagem lhos apresenta, pois
nele o sentir e o aluar dependem
de suas representações. Pelo
mesmo ato, mediante o qual o
homem extrai de si a trama da
linguagem também vai se
entretecendo nela e cada
linguagem traça um círculo
mágico ao redor do povo a que
pertence, círculo do qual não
existe escapatória possível, a não
ser que se pule para outro. (Apud
CASSIRER, 2011, p.23)
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Assim, o mito, por meio da linguagem,
concretiza-se e busca explicar o porquê de muitas
coisas paradoxais na existência humana, como a origem
e o fim do mundo. Por isso, dependendo do que se
quer explicar, os mitos são categorizados conforme suas
funções.
Os estudos de Mircea Eliade têm um valor
imensurável quanto ao entendimento e à categorização
dos mitos, bem como a importância destes nas
sociedades tradicionais. Para Eliade:
O mito fala apenas do que
realmente ocorreu, do que se
manifestou plenamente. Os
personagens dos mitos são os
Entes Sobrenaturais. [...] Em
suma os mitos descrevem as
diversas e algumas vezes
dramática, irrupções do sagrado
(ou do “sobrenatural”) no
Mundo.
É essa irrupção do sagrado que
realmente fundamenta o Mundo
e o converte no que é hoje. E
mais:
é
em
razão
das
intervenções
dos
Entes
Sobrenaturais que o homem é o
que é hoje, um ser mortal,
sexuado e cultural. (2010, p.11)

Em todas as narrativas aqui estudadas, há a
intervenção dos Entes Sobrenaturais, que admoestam
aqueles que os desafiam e prejudicam o equilíbrio da
existência quando transgridem as leis da floresta. Em
“História de Kãwera”, Dizoáp, um índio guerreiro, é
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levado para casa do Kãwera, um lugar escuro e
sombrio, cheio de cadáveres. Ao mostrar o lugar para o
índio guerreiro, Kãwera diz que os cadáveres “são de
pessoas teimosas, iguais a você, que me desafiaram”
(YAMÃ, 2012, p.16).
Na história “As Makukáwas”, mais uma vez o mito
aparece pela intervenção do pássaro tipuã que, de
tanto ser chamado pela mulher, aparece para ela em
forma de gente, mas com pés de pássaro. A narrativa
tem um caráter de advertência, pois pesa sobre a
história de um homem que caçou indiscriminadamente
inúmeras makukáwas, pássaro típico da Floresta
Amazônica e que, segundo “a religião Urotópiãg, dos
Maraguá e Sateré é um dos bichos visagentos” (YAMÃ,
2012, p.59), pois transformam-se em assombrações. O
homem pede à esposa que trate e coloque para
cozinhar as makukáwas. A mulher, vendo aquela
quantidade exagerada de pássaros, começa a reclamar
e pede tipuã, outro pássaro típico da Amazônia, que a
ajude. Do nada, surge à porta da casa um homem com
pés de pássaro que a ajuda, mas durante o jantar
adverte o casal:
― Vou lhes avisar. E que sirva de
lição para vocês. As makukáwas
são bichos visajentos e não
podem ser mortas aos montes
por uma só pessoa. Se isso
acontece, venho em visita e
assombro o caçador. Ninguém
pode matar mais do que o
necessário.” (YAMÃ. 2012, p.24)
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A terceira narrativa intitulada “História de
Mapinguary” tem como personagem principal o
Mapinguary, entidade sobrenatural que, segundo o
imaginário amazônico, é uma espécie de gigante
peludo, sem cabeça e com uma boca enorme na
barriga. O mito nesta narrativa também apresenta a
intervenção deste ser sobrenatural sobre aqueles que o
desafiam, pois como um dos guardiões da floresta, não
pode ser desobedecido nem afrontado. Provocar,
portanto, as entidades sobrenaturais é perder a vida.
É recorrente, na literatura amazonense, aparecer
entes sobrenaturais e, por ser uma literatura
fortemente marcada pela oralidade, é natural que em
seus enredos apareçam seres fabulosos, lugares
encantados e situações insólitas. Os mitos, nessas
histórias, além de dinamizarem o enredo, também
explicam o porquê de muitas coisas.
Marcos Frederico Kruger, em seu livro Amazônia,
mito e lenda, assim se expressa sobre o mito:
O mito, como produto de
determinada estrutura social,
tem diferentes funções, dentre
as quais a mais explícita é a
etiológica. A que melhor o
fundamenta, porém, é a
ideológica, entendendo-se como
tal a proposta de coesão da
comunidade que o gerou. [...] A
coesão grupal que o mito
expressa pode ser resumida na
dicotomia
transgressão
e
punição, em que a prática da
primeira leva, inevitavelmente
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ao surgimento
(2011, p.35-36)

da

segunda.

A punição dada pelos entes sobrenaturais nas
três narrativas deste estudo tem também um objetivo
pedagógico, uma vez que procura, por meio da
descrição destes castigos, levantar questões em torno
da preservação da natureza, do respeito às entidades
sobrenaturais da floresta e também da importância de
se manter vivo, na memória dos povos da floresta, as
crenças, os valores, enfim, o imaginário do homem da
Amazônia recheado de visagens, lendas, mitos, gigantes
e seres sobrenaturais.
Para Yamã, escrever e contar histórias são
manter viva a tradição cultural de um povo. A
importância, portanto, das narrativas insólitas para os
maraguás, em síntese, pode ser assim compreendida:
Conhecidos por suas histórias
de fantasmas, os Maraguás
têm em sua mitologia uma rica
e variada cultura de seres e
visages. [...] Na mitologia, as
entidades
têm
grande
importância para a natureza.
(YAMÃ, et al, 2014, p.85)

Ao serem transpostas da literatura para o
suporte livro, estas narrativas não só deixam a memória
do povo maraguá registrada para a posteridade, como
também oportunizam que sua cultura seja conhecida
por pessoas que venham a ler esses livros.
Ler, pois, as narrativas dos povos indígenas é
conhecer uma cultura que ainda mantém guardado em
sua memória o saber de seus antepassados, é conhecer
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uma cultura que tem uma mitologia rica e diversificada;
é ter o privilégio de perceber nessas narrativas também
a memória de uma parte do povo brasileiro, muitas
vezes esquecido, visto sob o olhar do exótico daqueles
que não conhecem o quão rica é a literatura indígena
do Amazonas.

As narrativas indígenas contam a história dos
antepassados, resguardando, assim, a memória de uma
sociedade que, apesar de conviver com a modernidade,
mantém em sua memória toda a tradição herdada dos
antepassados.
Em muitas narrativas, a presença do insólito é
um elemento recorrente, que se constrói por meio de
histórias de assombrações, pela presença do mito, dos
entes sobrenaturais, do maravilhoso e de situações
suprarracionais que fazem destas histórias um gênero
com suas peculiaridades, daí chamá-las de narrativas
insólitas.
Os mitos presentes nestas narrativas, além de
explicarem a origem de algo ou de algum ser, têm
também um caráter de admoestação, pois mostram aos
homens incrédulos a importância de se respeitar e
preservar a natureza e seus guardiões. Assim, por trás
de toda narrativa insólita, há um objetivo maior de
chamar atenção para a importância da preservação da
natureza, da tradição e do modo de ser dos povos da
floresta.
Desrespeitar
as
entidades
míticas,
metaforicamente, significa desrespeitar uma cultura
que, embora dividindo espaço com a cultura letrada,
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mantém sua identidade, permitindo, assim, que a
tradição e os saberes dos antepassados sejam
repassados para outras gerações.
São evidentes nessas histórias as marcas da
oralidade. Marcas essas, por sinal, muito importantes
para os indígenas, pois são elementos fundamentais na
contação e circulação dessas histórias.
Colocar então as narrativas no suporte livro é
uma forma de arquivar a história dos povos indígenas,
preservando, assim, a memória deste povo por meio de
um objeto moderno, que é o livro.
As narrativas indígenas insólitas são, portanto,
tesouros que precisam ser resguardados, pois fazem
parte do patrimônio cultural dos povos da Amazônia.
Por isso, preservá-las no suporte livro é necessário para
que elas não se esvaeçam na fragmentação da
contemporaneidade.
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Élida Mara Alves Dantas-Martins (UFU)

Tomada por muitos como uma “saga fantástica”,
a produção literária do artista polonês Bruno Schulz
(1892-1942) revela cada vez mais a sua potência ao
inspirar artistas que até hoje encontram nela elementos
para iluminar suas próprias produções. Não somente a
ficção de Schulz, mas também as peculiaridades de sua
biografia, como a cena trágica de sua morte durante a
Segunda Guerra Mundial, transformam-se nas mãos
desses artistas em artifícios que mitificam a figura do
artista polonês, levando-o, como personagem, a habitar
também o mundo da ficção.
No caso da literatura infantil e juvenil, a escritora
italiana Nadia Terranova e a ilustradora israelense Ofra
Amit se servem de dois instrumentos que trabalharam
para Schulz como órgãos metafísicos vitais – a palavra e
o desenho – para fazer com que ele retorne à sua
infância. Nada mais apropriado, já que foi nessa época
da vida que o artista polonês teve suas primeiras
23

Este texto é parte integrante da dissertação de mestrado
intitulada Ver Schulz: metamorfoses de um projeto artístico,
defendida na Universidade Federal de Uberlândia (UFU), em 2014, e
foi adaptado para compor os trabalhos do simpósio “Metaforização
do insólito na literatura infantil e juvenil de autoria feminina”, do VI
Encontro Nacional “O insólito como questão na narrativa ficcional”,
realizado na Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) em
março de 2015.
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inspirações, e que, segundo sua noção de criação
artística, é na infância que se chega a imagens que
terão uma importância decisiva na vida adulta:
Me parece que o tipo de arte
que agarra meu coração é
justamente uma regressão, uma
espécie de retorno à infância. Se
fosse possível reverter o curso da
evolução, e voltar à infância por
caminhos tortuosos, desfrutar
mais uma vez de sua plenitude e
de sua intensidade – veríamos
finalmente cumprida essa "época
genial",
esses
"tempos
messiânicos" que as mitologias
sempre nos prometeram e,
inclusive, afirmaram o seu
advento. Meu ideal é ser
"maduro" o suficiente para voltar
a encontrar a infância. Em minha
opinião, a verdadeira maturidade
só consiste nisso. (SCHULZ, 2008
– tradução da autora)

E é na leitura da obra Bruno, o menino que
aprendeu a voar24 (Bruno, Il bambino che imparò a
volare), publicada na Itália em 2012, que este estudo
encontra o melhor recurso para analisar o maravilhoso
mundo da literatura infantil e juvenil como um lugar
propício para a manifestação dos elementos fantásticos
que singularizam o universo do artista polonês, como a
metáfora da matéria, elemento considerado morto pelo
24

Obra traduzida para o português por Bárbara Resende Coelho
exclusivamente para compor este trabalho.
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senso comum, mas que para ele esconde diversas
possibilidades de vida que se afloram em infinitas
metamorfoses. Em outras palavras, é na literatura
infantil e juvenil que a magia de Bruno Schulz encontra
seu melhor lugar, é nela que a palavra do artista,
transformadora da realidade, ganha ares de
abracadabra.
Acompanhada da artista israelense Ofra Amit,
que ilustrou a obra, Terranova se apropriou da memória
de Bruno Schulz e ficcionalizou a biografia do escritor,
dando ênfase à sua infância e reforçando a metáfora
schulziana do retorno à época genial, uma época que,
segundo o autor, não pode ser recriada de forma plena,
pois diz respeito a acontecimentos magníficos demais
para serem comportados no solo da realidade.
Do curto-circuito provocado pelo encontro do
trabalho literário da escritora italiana com o trabalho
gráfico da artista israelense, surgiu uma obra que
parece ser resultado de um intenso envolvimento de
ambas com o universo de Bruno Schulz, e talvez por
isso ela se assemelhe tanto ao livro perseguido pelo
narrador schulziano, de modo que não se deixa limitar
para caber em um adjetivo ou epíteto e que guarda
dentro de si mundos inteiros.
A trama narrada vai sendo enriquecida por
desenhos que não se limitam a ilustrar, que não
somente complementam os sentidos da narrativa, mas
que lhe imprimem outros. Um resultado, talvez, do
desejo da ilustradora de transpor para sua arte também
o universo gráfico do artista polonês, uma vez que,
como uma espécie de citação, miniaturas dos desenhos
de Bruno Schulz ajudam a compor o trabalho de Amit.
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Além disso, elementos do universo do artista polonês
que não estão, necessariamente, nas palavras de
Terranova, foram cunhados nos desenhos da artista, o
que faz com que as ilustrações funcionem também
como parte singular da obra, suplemento e sequência
da própria narrativa.
Quanto às características físicas e intelectuais
incomuns do artista polonês, elas foram transpostas,
por assim dizer, para caber em descrições e ilustrações
que pudessem ser atribuídas à figura da criança que ele
foi um dia, ou, pelo menos, à figura da criança que a
literatura fez dele, uma criança que, à imagem e
semelhança de seu referente adulto, só poderia ser
incomum.
O Bruno de Terranova e de Amit se apresenta
como um menino inteligente, sensível, frágil, com o
corpo pequeno e com a cabeça grande o suficiente para
nela se acomodar todas as preocupações e
inquietações do mundo, e, sobretudo, todo o peso de
ser filho de Jakob Schulz, um prestidigitador metafísico
que contagiava e seduzia a tudo com seu perigoso
encanto. Assim como o pai de Józef, o narrador das
obras schulzianas, o pai de Bruno reinava em sua mente
e só ali ele parecia ser completamente compreendido.
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Figura 1 – ilustração de ofra amit

25

É assim que o Bruno da literatura infantil é
apresentado aos leitores, uma criança atarefada,
envolvida constantemente com as metamorfoses e
desaparecimentos do pai e com a missão de reconhecêlo em suas novas formas e de salvá-lo de um
desaparecimento definitivo. Seu pai, que também já foi
bombeiro,

25

Todas as ilustrações do presente texto foram retiradas de
TERRANOVA, 2012, p.13 (Nota do editor).
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era a aranha, era o pássaro
colorido. Tinha sido também
um livro secreto, uma barata
manchada, um resto de tecido
bordado, uma flor ao sol. Mas
sempre continuava sendo
Jakob, o pai de Bruno
i

(TERRANOVA, 2012, p.11 –
tradução da autora)

Por isso, o próprio menino se atribuía à tarefa de
fazer com que o pai coubesse naquela casa, naquela
família, na comunidade dos homens. Como Józef, o
protagonista das obras de Schulz, que não se conforma
com as explicações lógicas dos adultos para os
desaparecimentos de Jakob, Bruno também procura
explicações para o desaparecimento do seu pai,
encontrando-o nas mais exóticas criaturas, trazendo-o
de volta e colocando um fim provisório no ciclo de seu
eterno retorno:
Certa
vez
Adela
gritou
assustada e empurrou para
fora da janela um pássaro de
patas enormes e plumagem
sarapintada. Bruno conseguiu
fazer com que aquela ave de
rapina – porém inofensiva –
entrasse novamente de forma
ii
sorrateira (TERRANOVA, 2012,
p.4 – tradução da autora)
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FIGURA 2 – Ilustração de Ofra Amit

Em comum com o pai de Józef, o pai de Bruno
não tem apenas o desejo de se metamorfosear
constantemente, se misturando às coisas do mundo,
mas também à sua profissão e à sua filosofia sobre a
matéria, que para ele se apresenta repleta de vida e de
possibilidades. À realidade, o Jakob da escritora italiana
e da ilustradora israelense se conectava por meio de
sua máscara de exemplar comerciante de tecidos, sua
performance humana para suportar o tédio do
cotidiano. Das várias formas que ele assume, essa
parece ser a que ele interpreta com menos perfeição,
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pois a potência que se esconde na matéria o distrai, o
seduz de diversas formas, incitando-o a moldá-la. E foi
com muita propriedade e sensibilidade que Ofra Amit
transpôs esse seu disfarce para a sua arte gráfica. Na
ilustração da figura do comerciante, o pai de Bruno está
apenas superficialmente envolvido em suas
negociações têxteis. Em suas mãos ele tem um tecido
comum e ao seu redor estão clientes igualmente
comuns, mas essa é apenas uma aparência, pois sua
atenção está toda voltada para os pássaros que
levantam voo de um tecido incomum, no alto da
prateleira.

FIGURA 3 – Ilustração de Ofra Amit

Quanto às inspirações do Bruno artista, na obra
da escritora italiana, elas surgem ainda na infância,
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como um refúgio, uma forma para curar a melancolia
causada pelo último desaparecimento do pai, que foi
parar em seus desenhos e em sua literatura (FIG. 4). E,
diferentemente
do
verdadeiro
Bruno,
seu
reconhecimento mundial não foi póstumo. O Bruno de
Terranova e de Ofra Amit “publicou contos e artigos
que despertaram o interesse do mundo todo. Seus
desenhos e suas gravuras venderam como água”iii
(TERRANOVA, 2012, p.19 – tradução da autora).

FIGURA 4 – Ilustração de Ofra Amit

Mas, como muitas outras coisas em sua vida, o
seu sucesso foi interrompido pela Segunda Guerra
Mundial. O fato de ser judeu lhe fez parecer mais
diferente aos olhos do mundo do que o fato de ter a
cabeça grande, um pai estranho e um talento incomum.
Por causa da guerra ele viu a cidade de Drohobycz
perder suas cores e suas ruas serem varridas pelos
oficiais nazistas. Mas o seu sofrimento durou até o mês
309

de novembro daquele ano, quando se viu, de repente,
sob a mira do revolver de um oficial:
Foi apenas o tempo de mirar e
ploft. O casaco de Bruno
murchou no chão. Mas dentro
dele não havia mais ninguém.
O oficial não conseguia
acreditar no que via: aonde
tinha
ido
parar
aquele
pequeno judeu da cabeça
grande? (TERRANOVA, 2012,
iv
p.26-27 – tradução da autora)

O Bruno de Terranova e de Amit desaparece naquele
inverno para ressurgir, depois do fim da guerra e em
uma tarde de primavera, na vida de outra criança.
Sobrevoando sua cidade natal ao lado de seu pai, ele se
deixa ser notado pela filha mais nova de um casal que
na antiga loja de tecidos pertencente à família Schulz
encontrou um lugar para recomeçar a vida (FIG. 5).
Momentos antes, aquela menina havia sido atraída
para o sótão, onde encontrou um baú com os desenhos
de Bruno; por isso ela reconheceu o menino e o
pássaro que sobrevoavam sua cidade. E parece se
tratar, também, de uma menina bastante incomum,
pois da cena que avista de sua janela ela só não
consegue compreender como um menino de cabeça
tão grande consegue voar tão alto.
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FIGURA 5 – ilustração de ofra amit

E o fato de as metamorfoses e os retornos de
Schulz à “época genial” nas ficções de seus sucessores
prescindirem do seu último momento no gueto, do
momento que antecede seu assassinato, não é
somente curioso, mas bastante inquietante. Parece não
se tratar apenas de oferecer ao escritor polonês a
oportunidade de realizar uma fuga bem sucedida na
ficção. É como se àquele que, de alguma forma, teve
um contato incomum com o escritor polonês não
coubesse outra interpretação para o seu
desprendimento do mundo material. Foi o que ocorreu,
no ano de sua morte, a um de seus correspondentes, o
critíco literário polonês Artur Sandauer. Segundo
Sandauer (2003), quando o correio da cidade natal do
escritor lhe devolveu, no outono de 1942, ano da morte
de Schulz, um postal enviado a ele com a anotação
destinatário desconhecido, não lhe veio à mente outro
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pensamento senão a cena do passageiro de peso leve,
um personagem de Schulz que depois de aposentado
retorna à infância e, por uma estranha ação, é levado
por uma ventania e desaparece “nos amarelos e
inexplorados espaços outonais” (SCHULZ, 2012, p.307).
Em todo caso, o interesse de Terranova e de
Amit, assim como o de outros artistas que adaptaram o
universo do escritor polonês, não pode ser interpretado
como um ato apenas de intertextualidade. As obras que
homenageiam Schulz parecem se comprometer com
algo maior, são verbetes que remetem ao universo
schulziano, partes integrantes do grande mosaico que
não deixa morrer a memória de um modesto artista
que não ousou ter mais do que um sócio para dar
continuidade ao seu postulado, para ajudá-lo a carregar
o peso de seus empreendimentos:
Gostaria, mesmo que apenas
por um instante, de me livrar
desse peso, confiá-lo a outro, e
depois levantar a cabeça e
contemplá-lo com prazer.
Preciso de um cúmplice que
aceite
dividir
comigo
a
imprudente
aventura
do
26
descobrimento
(SCHULZ,
2008)

26

Carta de Bruno Schulz a Tadeusz Breza. “Me gustaría, aunque
sólo fuese un instante, deshacerme de ese peso, confiárselo a otro,
después alzar la cabeza y contemplarlo a placer. Necesito un
cómplice que acepte compartir conmigo la temeraria aventura del
descubrimiento.”
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Eloísa Porto Corrêa (UERJ)

Este artigo coloca em diálogo o texto verbal de
Raul Brandão e alguns textos não verbais do artista
plástico Mário Botas (1952-1983), ambos da obra
sincrética O Senhor Custódio (1987), marcada pela
temática da viagem, tão recorrente na literatura
portuguesa. Abordaremos elementos cromáticos,
eidéticos, topológicos e matéricos, seguindo
ensinamentos de Buoro (2003) e Oliveira (2004, 1995)
sobre semiótica das artes plásticas. Também
recorreremos aos estudos sobre artes visuais de Riva
Castleman (1981, 1988), Cattani (2008), Maia (2002),
Santaella e Nöth (2012); bem como aos trabalhos de
Furness (1990), Barrento (1987) e Viçoso (1999, 2014)
sobre o Expressionismo, estética que influencia a obra
de Brandão; e aos estudos de Tavares (2009), Durozoi e
Lecherbonnier (1972) sobre o Surrealismo, que
influencia a produção de Mário Botas.
O Senhor Custódio (1987), narrativa sobre um
“grande poeta” viajante, que procura “agitação, não
fortuna”, absorto em “planos irrealizáveis e absurdos”
(1987, p.9-27), vem a público primeiramente em 1925,
sem ilustrações, no Volume II das Memórias de Raul
Brandão. Ilustrada na década de oitenta do século XX,
por Mário Botas (1952-1983), só em 1987 a obra é
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publicada
isoladamente,
numa
diagramação
semelhante à de livros infantis, bem depois da morte
de Brandão e após a morte também do ilustrador.
Mário Ferreira da Silva Botas (1952-1983), apesar
de formado em medicina em 1975, dedicou-se às artes
plásticas durante a sua curta vida, principalmente
depois de 1977, quando recebeu o diagnóstico da grave
doença que o mataria em 1983. Ainda em 1973, o
artista teve sua primeira exposição individual na Galeria
São Mamede. Em 1978, viveu em nova Iorque, onde
tratou sua doença e expôs suas pinturas
individualmente na Galeria Martin Summers. De 1980 a
1983, viveu e expôs em Portugal, quando também
desenvolveu os textos não verbais de O Senhor
Custódio.
Já o escritor, pintor e jornalista Raul Germano
Brandão (1867-1930), com vida e obra bem mais
extensas, inicia sua carreira literária no último quartel
do século XIX, por ocasião de sua participação no grupo
português Nefelibatas. Publica intensamente até a
morte, em variados gêneros: crônica, conto, romance,
peça de teatro, memórias, história e crítica literária. Sua
obra é profundamente marcada pelas artes plásticas,
que também estudou e produziu, especialmente pelas
correntes pós-impressionistas e expressionistas,
segundo Viçoso (1999, 2014). Tais influências ficam
evidentes nos cenários distorcidos, sombrios ou
pintados em cores berrantes, em que se encontram
figuras grotescas e narradores abismados, como a
figura em destaque n’O Grito de Munch.
Encontramos exemplo desse narrador abismado
diante dos cenários e figuras focalizadas não apenas na
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ficção brandoniana, mas até no texto das memórias do
escritor. É o que se nota no Volume II das Memórias de
Brandão, na passagem em que o narrador contrapõe
duas figuras: um intelectual em movimento constante,
o Senhor Custódio, e um relojoeiro estagnado, Girôd.
Interessa-nos, sobretudo, o intelectual viajante, figura
central da passagem ilustrada por Botas. Mas não
conseguiríamos ignorar o técnico imobilizado, seu par
opositivo no capítulo "Dois Tipos" (BRANDÃO, 2002,
p.109), antes de estreitarmos o foco nos textos não
verbais de Botas. Vamos, então, às resumidas
considerações sobre Custódio e Girôd.
Chama atenção um primeiro contraste, o dos
nomes. Ironicamente, Custódio lembra custódia, prisão;
e Girôd lembra giro, movimento. Entretanto, Custódio é
o poeta viajante e Girôd é o técnico em trabalho braçal
que atua sem intervalos, sem lazer, sem ambições e
numa rotina mecânica, fatos que incomodam o
narrador brandoniano em passagens como:
Na Praça de D. Pedro (Porto)
morava também um relojoeiro,
chamado Girôd, que abria a loja
logo pela manhã e a fechava o
mais tarde possível. Creio que
este homem nunca encontrou na
vida outro interesse que não
fosse comprar relógios e vender
relógios. Na sua alma não coube
nunca outra ambição ou outro
sonho. Se lia era O Comércio do
Porto. Estou a vê-lo, sentado ao
balcão, com um ar pacífico e
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bondoso. (BRANDÃO,
p.110 – grifo da autora)

2002,

No trecho, o narrador evidencia a inércia da vida
do relojoeiro, que podemos contrastar com o
movimento do relógio (e do nome Girôd), o qual
remete também, é claro, para a rotina circular, cíclica
desse trabalhador. O narrador parece comovido com a
honestidade desse homem mergulhado no trabalho,
que não explora seu semelhante. Mas parece
horrorizado com a conformação ou a opção de Girôd
pela imobilidade, pela clausura e com o fato de esse
sujeito não ter (ou não dedicar nenhuma parte do seu
tempo a) sonhos, lazer e outras experiências, nem após
a aposentadoria, quando já tem dinheiro e tempo
ocioso.
Num crescente, ainda chocam mais o narrador
brandoniano cenas que demonstram como Girôd,
mesmo encantado com a epifania de que a vida poderia
lhe oferecer mais (experiências, aprendizagens,
conhecimentos, deleite) do que o trabalho e o
comércio, não é capaz de se libertar da clausura e volta
a imobilizar-se e a encerrar-se na rotina e no hábito:
– Mas como isto é lindo! E eu
que nunca tinha reparado! Como
isto é lindo!...
Mal respondia se lhe falavam, de
olhos postos na chama. E assim
preso ao lume foi ficando até
morrer. Não houve
mais
despegá-lo daquela labareda
onde ele via não sei o quê que o
absorveu até à última hora – a
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ele que nunca tinha tido outro
interesse senão os relógios que
vendia na Praça de D. Pedro.
(2002, p.110 – grifos da autora)

A identificação do narrador brandoniano das
memórias com Girôd, em termos de clausura e
imobilidade, parece intensificar o misto de comoção e
aversão pela situação da figura focalizada em esforço
repetitivo e em inércia laborativa. O narrador também
parece sentir-se sem energia para deixar a
contemplação na clausura e buscar a ação
transformadora:
Há para mim, nesta pequenina
nota, um encanto que não
existe para mais ninguém. É
que também eu vejo no lume
da minha lareira as coisas mais
extraordinárias – cavernas
douradas onde se passam
dramas, outro mundo e outra
luz (2002, p.110 – grifos da
autora)

Também o narrador sente-se encantado com
suas epifanias ("lume") ao analisar os "dramas" de
Girôd, mas não transforma sua própria vida (nem a do
outro), não se liberta de sua rotina e de seus hábitos.
Claro que a consciência crítica do narrador
(intelectual-artista), em relação à sua situação e à da
figura focalizada, contrasta com a ingenuidade do
relojoeiro (técnico-artesão). Entretanto, segundo o
narrador, nem a consciência do intelectual e nem a
tardia epifania do técnico os salvam da inércia
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enclausurada. Ambos permanecem estagnados e
contemplativos:
o
narrador-artista-intelectual
encantado com seu processo criativo e com sua ficção,
preso na sua subjetividade e nas reflexões sobre as
relações interpessoais e comportamentos de suas
personagens; enquanto o relojoeiro-artesão passa seu
tempo distraído (acrítico) na concretude material de
sua arte. O fato é que também para esse emissor são
atraentes as "cavernas douradas" da sua lareira, da sua
rotina, mais do que a liberdade exterior. Talvez esse
fato indique o quanto o narrador se identifica mais do
que gostaria com Girôd, vivendo mais inerte do que
desejaria, ainda que valorize o modo de vida
desapegado e livre de Custódio.
Ao contrário de Girôd, Custódio, cujo nome
sugere prisão e custódia, não se prende, foge de
amarras e rotinas, viaja o tempo todo, segundo o
narrador das Memórias, e investe em trabalho apenas o
necessário para sua sobrevivência, aliás, às vezes até
menos do que o necessário:
Não parava nunca, nem
quando tinha cem contos, nem
quando estava completamente
arruinado – porque a sua vida
foi uma linha com altos e
baixos
repentinos
que
surpreendia e maravilhava
toda a gente (2002, p.109)

Se o relojoeiro imobiliza-se numa rotina de
trabalho e(m) clausura; no extremo oposto, talvez tão
disfuncional quanto o da passividade, encontra-se o
poeta viajante vivendo numa perene busca de
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mudança, de aventuras, de novas experiências, de
quebras da rotina, sempre rompendo com o esperado.
Segundo Moore e Gillette (1993, p.14), os
comportamentos podem se manifestar de forma
equilibrada ou disfuncional, sendo a "forma
disfuncional bipolar (ativa ou passiva), tanto na
psicologia do Menino, assim como na do Homem",
sintoma de imaturidade, pois "a falta de coesão é
sempre um sintoma de desenvolvimento inadequado".
À guisa de exemplo, os psicanalistas citam o
comportamento amadurecido e saudável de liderança
(arquétipo do Rei), que em sua plenitude é ponderado,
altruísta e construtivo; mas pode se manifestar nas suas
formas disfuncionais ativas: Tirano; e passiva: Covarde;
como o comportamento arquetípico do Guerreiro pode
se manifestar como Sádico ou Masoquista; o Mago
como Manipulador ou Inocente Negador; e o Amante
como Viciado ou Impotente (MOORE; GILLETTE, 1993).
Girôd poderia ser situado num pólo disfuncional
passivo de comportamento, já que vive em clausura,
abdicando de qualquer liderança, disputa ou busca;
mostrando-se submisso, conformado e ingênuo, quase
sempre. Girôd se coisifica e se fecha no contato homem
máquina, na repetição, amesquinhando-se. Por outro
lado, Custódio, no pólo oposto, vive numa inquieta e
insubmissa busca de emoções fortes e de novidades,
não raro inconsequente e egoísta, desaparecendo e
causando sofrimento a seus familiares, negando-se a
criar raízes: "de uma vez não houve em casa notícias
dele durante três meses inteiros. Foi uma aflição."
(p.21).
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Nas Memórias, no Volume II, por vezes Brandão
fala com horror sobre essas transformações nos
comportamentos do homem e nas relações humanas,
causadas pelas novas tecnologias (de produção, de
transporte, etc.) da época: "Tudo mudou, a sociedade,
que é egoísta, os homens, que são ferozes" (BRANDÃO,
p.73). Por outro lado, nas Memórias, Volume III, outras
vezes, Brandão se mostra dividido entre o encanto e o
desencanto em relação às máquinas e aos seus efeitos
sobre o homem, às relações humanas e às sociedades:
Numa tarde fui visitar Santos
Dummont e sua máquina de
voar. Trigueiro e magro, de
figura insignificante, ele fez sair
do hangar uma coisa que me
pareceu infantil: canas e farrapos
recortados sobre uma bicicleta,
uma espécie de papagaio
gigantesco, ridículo. Bem ou mal,
a coisa fez pff! pff! e levantou
um voo atarantado, para logo
cair por terra. Falei-lhe em
português – respondeu-me em
francês: – Teimo até à morte! –
Mas nem ele, nesse momento,
teria a visão exata do que essa
máquina, com o automóvel e o
cinema, viria a produzir no
mundo. Tanto como a guerra,
mais talvez que a guerra, foram
as máquinas que transformaram
a nossa vida... (BRANDÃO, p.3940)
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Esse misto de atração e repulsa pelas inovações
se insinua também na configuração e na contraposição
do relojoeiro Girôd com o poeta-viajante Custódio, em
"Dois Tipos", com os quais ora o narrador se horroriza,
ora se identifica. Se, por um lado, o narrador parece
encantado com o fato de a tecnologia favorecer a
mobilidade e a troca de conhecimentos, com novos
meios de transporte e comunicação mais ágeis, para
Custódio; por outro lado, o narrador parece horrorizado
com a forma como essas tecnologias ainda submetem
vários trabalhadores a esforços repetitivos e mecânicos,
como ocorre a Girôd. Com isso, problematizam-se a
passividade do trabalhador braçal coisificado e a
aceleração da vida moderna individualista, formas de
comportamento disfuncional para o narrador. Enquanto
Girôd se conforma e se automatiza, Custódio se
inconforma, buscando o inesperado e o incomum
obsessivamente.
É o inesperado, o incomum o que visa também o
artista surrealista, inadaptado e inconformado,
produzindo uma arte libertária e avessa a qualquer
forma de alienação ou vulgarização – desde suas
primeiras manifestações no início do século XX até a
época da ilustração do Senhor Custódio por Botas, na
década de oitenta – sempre se fazendo acompanhar de
"esperança de transformação radical da sociedade,
indissoluvelmente ligada à reforma das estruturas do
espírito humano", segundo Durozoi e Lecherbonnier
(1972, p.95). Mas, mesmo assim, o Surrealismo se vê
obrigado a assistir, no final do século XX, a certos
setores da imprensa e da publicidade se apoderarem da
etiqueta do movimento e de mecanismos de expressão
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surrealistas para promoverem uma vulgarização de
imagens eróticas ditas surrealistas, que atingem apenas
as aparências das relações, sem se preocupar em
transformar as estruturas mentais e sociais ou em
combater a alienação, de acordo com Durozoi e
Lecherbonnier (1972, p.97). Na defesa de "uma
pretensa onipresença do surrealismo" (DUROZOI;
LECHERBONNIER, 1972, p.97), a mídia da época acaba
desarticulando o movimento e vulgarizando uma arte
que se queria revolucionária, invulgar através de suas
"abstrações oníricas" coloridas com tonalidades
arbitrárias, nas palavras de Castleman, reveladoras de
"espíritos frequentemente aterrorizados" (1981, p.0),
como os que notamos em O Senhor Custódio,
sobretudo nos textos não verbais.
Talvez por isso, ignorando Girôd, Botas concentre
esforços nas ilustrações ao Custódio e suas aventuras
incomuns. Aliás, a maioria dessas aventuras inquietas e
invulgares é mesmo criada pelo artista plástico
surrealista, ávido por escapar dos padrões, avistar por
trás das aparências, transformar mentalidades e
estruturas sociais. Por isso, a partir de pistas lacunares
fornecidas pelo texto das Memórias II, Botas cria
aventuras não verbais para Custódio viver em seus
desaparecimentos, muitas das quais no Brasil, como
indica o texto de Brandão: "Foi uma aflição. Veio-se a
saber, mais tarde, que tinha ido ao Brasil, com o mesmo
par de meias na algibeira", deixando a família sem
"notícias durante três meses inteiros" (p.21).
A "aflição" (p.21) dessa família por causa das
viagens de Custódio é representada num pequeno
quadro de Botas que lembra A Última Ceia, de Da Vinci,
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mas com uma mulher de preto (luto), tensa, olhando
para cima como que a suplicar aos céus, na cabeceira
da grande mesa, com um crucifixo católico na parede
ao fundo. Ao longo da mesa, há três jovens com
expressões faciais graves, também tensas e, na outra
cabeceira, um lugar vazio, que denuncia o provável
motivo das aflições e apelos: a ausência de Custódio,
um ente querido. Essa ilustração representa o quanto a
inquietação de Custódio afeta negativamente seus
familiares.
Na parede, atrás dos jovens, a tela de um homem
num animal caminhando no deserto, além de remeter
ao tema da viagem, constantemente abordado na
narrativa (e na literatura portuguesa), parece também
problematizar a existência e a psique das personagens,
o que é bastante comum em obras surrealistas. Isso
porque os surrealistas aproximam "elementos do
pensamento e fenômenos do mundo", que favoreçam
tanto ao "mergulho nos abismos do eu", como à crítica
ao mundo concreto (DUROZOI; LECHERBONNIER, 1972,
p.14, 303-304).
Nessa perspectiva, a viagem do homem no
animal pelo deserto, na ilustração de Botas, pode
remeter a versos como "ando perdido em mim como
em deserto", de Antônio Barbosa Bacelar, que tão bem
se aplicam ao inquieto Custódio, perdido pelo mundo
em sucessivas viagens que nunca o satisfazem por
completo e que parecem nunca suficientes para
preencher seu vazio interior e satisfazer sua
inquietação. Curiosamente, o animal tem a cabeça e
um dos membros superiores enroscados em uma
espécie de lira ou harpa, instrumento musical
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comumente associado à poesia, também cultivada por
Custódio: "A bem dizer cuido que o Custódio foi um
grande poeta." (p.26-27). Assim, o animal tem o corpo
e a mente presos à lira, do mesmo modo como o poeta
é prisioneiro da sua arte, determinado por todas as
angústias, inquietações e demandas, que dela podem
derivar.
Completa a imagem um grande relógio sobre um
armário, marcando o tempo que esses sujeitos
(familiares e viajante) passam a sofrer: na casa à espera
de notícias ou no deserto em busca de respostas e
conhecimentos. Mas, enquanto na Santa Ceia, Jesus se
despede dos discípulos e os prepara para os desafios e
provações que terão de enfrentar sem o filho de Deus;
a família de Custódio amargura a falta de notícias e o
desaparecimento, despreparada para a ausência do
ente querido. Desta forma, a inconstância de Custódio
causa danos emocionais a seus familiares, ainda que
Custódio não seja apresentado como mal intencionado
ou ambicioso pelo narrador, mas como artista humilde
e sonhador:
Como era um homem de bem
e um homem de coração,
acabou naturalmente pobre, o
que lhe não deve ter pesado
nada, porque, a bem dizer, o
fim da sua vida não foi juntar
dinheiro, mas correr mundo,
planear empresas, discutir
letras, assinar contratos, e
sonhar, sobretudo sonhar
(p.25)
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Assim, Custódio e seus familiares são espíritos
atormentados (CASTLEMAN, 1981, p.20) na obra, mas
Custódio é quem não perde a capacidade de se
encantar com o que avista, sonhar com uma sociedade
diferente e viver fora dos padrões, como querem os
surrealistas, diferente do mecanizado Girôd.
Voltando aos prós e contras dos novos inventos e
tecnologias em O Senhor Custódio, as ilustrações de
Botas suscitam críticas a respeito das consequências
negativas da ação humana sobre a natureza e até da
ação do europeu sobre as colônias, as quais não
aparecem nos fragmentos de Brandão sobre Custódio.
Assim, o texto não verbal, apresentando autonomia
narrativa, propõe problematizações para além do texto
verbal e para além das fronteiras nacionais, sempre
remetendo
àquele
projeto
surrealista
de
"transformação radical da sociedade", de que nos falam
Durozoi e Lecherbonnier (1972, p.97).
Antes do texto sincrético (1987), nas Memórias II
de Brandão, publicada no primeiro quartel do século
XX, sabe-se apenas que Custódio passa temporadas no
Brasil: "realiza uns negócios que só ele conhecia, e que
no Rio de Janeiro, como em Portugal, encontra amigos,
consideração, simpatia" (p.24). Entretanto, não são
desenvolvidas tramas ou descrições verbais de cenários
no outro continente; Botas, no texto não verbal, é que
enriquece essas experiências de forma crítica e
inesperada, em vários quadros, como no de uma
tormenta (p.22) enfrentada por um navio a vapor em
alto mar. Em diálogo com Os Lusíadas, esse quadro
escuro da viagem marítima do homem contrasta com
uma parede ou céu azul claro, como um Olimpo, onde
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flutuam entidades maravilhosas, metade humanas e
metade peixe, ave, noite ou máquina; as quais sopram
ventos e tempestades no quadro do navio, como se
quisessem controlar os destinos humanos. No quadro
escuro em tons de cinza, negro e bege, destaca-se em
cor vibrante apenas a chaminé vermelha, único foco
irradiador de calor, que empurra o navio rumo às
descobertas pelo gelado e sombrio mar de perigos.
Tudo é turvo nessa pequena tela das memórias ou
pesadelos humanos, duplos das tormentas existenciais
do Custódio lusíada pelo mundo, como também duplo
dos pesadelos de seus familiares apreensivos, como os
que lamentam no Restelo de Camões.
Na página seguinte (p.23), encontramos outra
trama criada por Botas, esta já em cenário tropical, com
seres exóticos, presos em jaulas ou poleiros, num
espaço que lembra uma feira de animais silvestres.
Vários animais são antropomorfizados, como uma ave
sem bico, com chifres e gravata borboleta; e felinos em
posição ereta. Em oposição a esses animais
antropomorfizados e acompanhando-os, vemos um
homem bestializado espreitando o leitor, com face
duplicada e dois pares de olhos rapinares; mas com
modos corteses e desfrutando de luxos: charutos e
trajes europeizados. O cromatismo colorido e vibrante
no cenário extraordinário reflete a imagem exuberante
de paraíso natural que os europeus (colonizadores)
durante tanto tempo fazem do Brasil e da América.
Todo esse exotismo intensifica-se pelo surrealista uso
arbitrário da cor no céu rosado e na montanha lilás.
Mas outros elementos remetem à ideia das
oportunidades (exploração) que nessas terras seriam
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encontradas, denunciando a ação nociva do homem
sobre
a
paisagem,
inclusive
transformada
desordenadamente, já que o cenário natural aparece
recortado por várias linhas verticais e horizontais de
jaulas, poleiros e outras construções humanas. Cabe
lembrar que a ave no ombro de Custódio na capa
(1987) assemelha-se às aves expostas nessa ilustração,
reforçando a ideia de que a ação do homem,
explorador ou turista, por má intenção ou não, pode
causar perdas à natureza e à população local.
É importante frisar, entretanto, que o explorador
(figura bestializada com duas caras) e o turista
(Custódio) ocupam planos distintos. Enquanto o
primeiro ocupa o chão verde irregular, onde se
encontram os elementos nativos; Custódio encontra-se
fora desse chão verde, como que caminhando fora da
ilustração, sobre o branco/neutro da página, com sua
camisa branca, como se caminhasse fora do chão
brasileiro ou como se apreciasse uma enorme tela.
Aliás, no plano superior dessa tela-ilustração, a
natureza aparece povoada por seres livres, voando em
volta dos coqueiros; enquanto no plano inferior, vemos
animais presos e negociados como mercadorias.
A casa rosa humilde, ladeada por coqueiros em
cenário montanhoso, lembra pinturas de Tarsila do
Amaral, que problematizam a miséria no Brasil pósabolição, como o Morro da Favela, de 1924, onde
também construções desordenadas humildes, em
ladeiras esburacadas, transformam a paisagem,
composta por coqueiros e animais domesticados. Só
que na tela de Tarsila, os animais estão soltos,
interagindo com crianças e adultos negros de braços
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robustos (como os do Abaporu), enfim trabalhadores
humildes que desenvolvem atividades cotidianas, fora
do circuito turístico. Mas, na tela de Botas,
diferentemente da de Tarsila, os animais presos em
jaulas ou poleiros são mercadorias negociadas, aliás
alguns de tão humanizados parecem crianças
fantasiadas em exposição, o que pode ampliar as
possibilidades de leitura desse comércio para a
prostituição ou o turismo sexual, tão comuns no Brasil
há séculos. Aliás, tal leitura fica também sustentada
pelo forte diálogo com a pintura de Tarsila do Amaral,
na qual erotismo e crítica social tantas vezes se cruzam
de forma iconoclasta, como lembra Cattani (2008,
p.71).
Assim, se por um lado, vários elementos da
ilustração remetem ao mito de paraíso tropical, desde a
época da colonização associado às terras brasileiras e
americanas; bem na esteira antropofágica de Tarsila do
Amaral, com quem Botas dialoga no texto, por outro
lado, esse mito será suscitado em Botas para ser
desconstruído, como Tarsila faz em suas telas (CATTANI,
2008, p.70-80).
Como o monte lilás ao fundo dessa ilustração,
que lembra o Corcovado, o Pão de Açúcar e outras
paisagens montanhosas do Rio de Janeiro, só que em
cores nada miméticas; outras ilustrações de O Senhor
Custódio problematizam paisagens brasileiras e, mais
especificamente, cariocas. É o que ocorre também na
ilustração que ocupa as páginas 10-11, onde
encontramos cenário exótico, com montanhas coloridas
arbitrariamente, mas agora problematizando não
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apenas a exploração e a transformação desordenada da
natureza, mas também o turismo de aventura.
Nesta ilustração — distribuída por duas folhas,
mas compondo um único quadro, dentro de uma única
moldura, isento de texto verbal, como outras
ilustrações da obra — encontramos uma paisagem
sinuosa, em cromatismo intenso e inesperado, já que as
montanhas são pintadas de azul e vermelho vibrantes,
nada miméticos. Depois de uma passagem verbal que
termina com a palavra "agitação" (p.9), na página
anterior, usada para caracterizar os objetivos de vida de
Custódio; surge essa paisagem incomum, cheia de
"altos e baixos repentinos" (p.12), para usar palavras de
Brandão em página posterior, compondo uma
montanha russa. Muitos elementos angulosos apontam
para o céu e convexos abismam para o chão, sempre
em desalinho e/ou serpenteando em várias direções.
Nada é simétrico, nem estável ou previsível nessa
paisagem montanhosa, com trilhos, pontes e linhas
férreas que sobem e descem bruscamente, como nos
parques de diversão.
Desta forma, os textos não verbais de Mário
Botas, bem mais que simples recriações da narrativa
verbal de Brandão, antes expressam um mundo de
novas mensagens, demonstrando um uso consciente,
sugestivo e surpreendente de cores e formas,
expressões faciais e corporais, trajes e elementos
arquitetônicos.
Segundo Riva Castleman (1981, p.17), talvez o
termo iluminar, referente à origem etimológica do
ilustrar e "característico de uma manifestação mais
antiga deste tipo de trabalho", defina melhor a
330

contribuição do artista plástico em livros como. Isso
porque, em obras como esta, o escritor e o ilustrador
assumem papeis de autores, num "diálogo equilibrado
entre as duas formas criativas": verbal e não verbal, de
modo que a parte pictórica ilumina e cria novos
sentidos e sentimentos na
história
e
enriquece
enormemente a experiência de
formar imagens mentais, que
uma ilustração literal poderia
efetivamente
abafar
(CATLEMAN, 1981, p.17)

Voltando à ilustração da página 10-11, numa
inversão das tonalidades, temos a primeira montanha
azul com um prédio avermelhado no topo e uma
sombra ou vulto de ave gigantesca ao fundo, em
posição de decolagem; as montanhas seguintes são
vermelhas e, no cume do monte mais alto (p.10-11),
uma construção semelhante a um castelo em azul, com
uma torre mais alta avermelhada e folhas de coqueiro
verdes projetadas para o lado, em feitio de asas. Fica
evidente o destaque dado à possibilidade de voar do
vulto de pássaro da primeira montanha azul, com os
membros superiores abertos como Cristo Redentor
carioca; e no castelo no cume do outro pico, que
inclusive aparece inclinado e destacado do chão por um
vão, como que já flutuando ou já levantando voo com
suas asas verdes.
Cabe lembrar que não há figuras humanas
transitando na paisagem, salvo as que imaginamos na
clausura das casas, castelo e trem. Fica evidenciada a
intervenção humana no cenário através dos elementos
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arquitetônicos e fica sugerida a passagem do homem
no trem em movimento, que se prepara para mergulhar
numa descida vertiginosa, após aparentemente ter
serpenteado pela paisagem. Assim, temos elementos
de uma natureza paradisíaca, exuberante e exótica
transformados por uma arquitetura não menos
exuberante e exótica, interpenetrando-se, em formas e
cores intensas. Enfim, essa paisagem híbrida e
desafiadora é marcada por uma arquitetura invasiva,
que perfura a paisagem natural em construções de
difícil acesso. Os elementos naturais e os artificiais
podem proporcionar emoções fortes, como medo e
prazer aos viajantes, nessa tela.
A busca de liberdade e do surpreendente fica
sugerida não apenas nas imagens do castelo alado e do
pássaro gigantesco, como também dos trilhos que não
se encerram nos limites das páginas, mas se projetam
para além das molduras da tela. Com isso, a aventura se
perpetua para além do recorte na imagem vislumbrada,
em várias direções, rumo ao desconhecido. Mas, não
são apenas as imagens das construções nos topos dos
montes que se afastam do chão, insólitas, há árvores,
cujos limites entre tronco e chão não são vistos,
rodeadas por águas.
Esse recurso ao elemento insólito ou absurdo é
recorrente entre os surrealistas, que, por vias mágicas,
muitas vezes, buscam aproximar "os elementos do
pensamento e os fenômenos do mundo, numa
decifragem subjetiva do mundo exterior", do tempo e
do homem, que valoriza mais o "conhecimento
intuitivo, o tempo místico, a alquimia, as ciências
ocultas", segundo Durozoi e Lecherbonnier (1972, p.14332

15). Com isso, promove-se uma reconciliação dialética
da razão com esses elementos que "passam
vulgarmente pelo seu contrário, mas que são antes o
seu indispensável e enriquecedor complemento"
(DUROZOI; LECHERBONNIER, 1972, p.14). Assim, "os
textos surrealistas são fragmentos fascinantes de uma
vida inconsciente", em que os aparentes "desvios
absolutos do real", a um tempo, visam à
"vidência/mergulho nos abismos do eu" e à crítica ao
mundo concreto, onde nem sempre se consegue uma
"concepção harmoniosa do sujeito e do objeto"
(DUROZOI; LECHERBONNIER, 1972, p.303-304).
É o que encontramos nas telas de Botas: diálogos
entre o racional e o irracional, entre o sujeito e seus
medos e desejos, muitas vezes projetados nos cenários.
No plano alto, em destaque na ilustração das
montanhas, por exemplo, temos figuras mais
desgarradas da concretude, como o castelo e o pássaro,
prontos para voar. Diante dessas imagens propostas por
Botas, a vida de Custódio parece ainda mais
surpreendente, sobretudo se comparada à vida sem
nenhuma emoção e diversão ou bem previsível, com
tudo sempre dentro do esperado e programado de
figuras como o citado relojoeiro Girôd do Volume II das
Memórias de Brandão, nem mencionado por Botas.
Assim, na associação de imagens desconexas, o
surrealista constrói uma operação dialética entre
irracional/racional ou, em outras palavras, "ao mesmo
tempo em que opera no campo artístico em direção à
irracionalidade, não nega a sua inserção na sociedade",
segundo Miriam Tavares (2009). Desta forma, a arte
surrealista "encontra um equilíbrio entre as duas
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formas de se estar no mundo": racional e irracional,
"jogando com suas antíteses", viaja "até as profundezas
do inconsciente e retorna com matéria para uma obra
de arte" (TAVARES, 2009).
Outro texto não verbal criado por Botas, que
enriquece o texto verbal brandoniano, investindo na
sondagem dos abismos da mente e no confronto entre
o racional e o irracional é o "escritório país inteiro".
Nessa ilustração, que interpenetra imagens de
ambientes fechados e abertos, encontramos a mesa de
Custódio, pontilhada por estrelas e rodeada de edifícios
das mais variadas partes, de diversas épocas, em
distintos sombreamentos e tonalidades, que sugerem
diferentes horários do dia e da noite. São castelos,
igrejas góticas, casas de camponeses, árvores e
montanhas, praças, edifícios modernos, trilhos, vagões
de trem e até um animal de gigantescas proporções,
mas híbrido ou de indefinida tipologia, misto de jacaré,
tamanduá e fantoche. Tudo reforça a ideia de que seu
escritório é na “Praça de D. Pedro, mas a bem dizer era
o país inteiro” (p.14). Mais uma vez, temos a noção de
variedade de direções por onde Custódio transita. Aliás,
enquanto na ilustração anterior, elementos comumente
fixos, surpreendentemente (casas e castelos) se
movimentam na paisagem; nesse quadro elementos de
vários espaços se deslocam para um ambiente que
deveria ser circunscrito e enclausurado: o escritório de
Custódio, ampliando-lhe as proporções.
Tudo isso, mais uma vez, acentua em Custódio a
imagem de sujeito fora dos padrões. Isso até porque a
mesma profissão de negociante, que prende Girôd em
seu estabelecimento, não prende Custódio:
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Tinha o seu escritório, quando
o conheci, na Praça de D.
Pedro, mas a bem dizer o seu
escritório era o País inteiro,
porque nunca se encontrava
em casa (p.14)

São duas maneiras de viver e de se comportar opostas
para profissão semelhante em alguns aspectos:
comércio.
O foco de luz no rosto de Custódio, que se
encontra no centro superior da figura, pode sugerir que
são memórias ou projetos de viagem as construções de
variadas épocas e localizações geográficas que cercam
o protagonista. É como se a mente de Custódio
aparecesse iluminada por todas as memórias dos
lugares por onde passou e iluminada pelos planos do
que ainda vai conhecer ou pela imaginação, pelos
sonhos do que pode nunca ocorrer, elementos tão
valorizados pelo surrealista.
Em suma, a sondagem do "abismo interior"
(mente, sonho, imaginação, delírio, loucura) e o recurso
"aos métodos irracionais de expressão e de
comportamento", planos irrealizáveis e absurdos,
encontrados nessa e em outras narrativas de Brandão,
constituem matéria que muito apetece aos surrealistas,
em busca de acesso a "conhecimentos intuitivos,
tempos místicos, ciências ocultas" (DUROZOI;
LECHERBONNIER, 1972, p.14-15, 137-139, 150-151) e
de reconciliação dialética entre racional e irracional,
material e imaterial, empírico e metaempírico. Aliás, a
atração da arte surrealista pelo "maravilhoso e pelo
obscuro, de que os surrealistas são dignos herdeiros"
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intensifica-se na segunda metade do século XX,
segundo Durozoi & Lecherbonnier (1972, p.89-90),
época de releituras de lendas gaulesas e celtas (Breton,
Apud DUROZOI; LECHERBONNIER, 1972, p.89-90), que
mostram como "historicamente o ocidente nem
sempre esteve submetido ao racionalismo grecoromano"; e época de luta por liberdade e contra
"movimentos fascistas", "forças reacionárias" e
"opressões de esquerda" que poderiam vir
acompanhadas de "um espírito burocrático" (DUROZOI;
LECHERBONNIER, 1972, p.93). Enfim, nesses aspectos,
como bem lembram Durozoi e Lecherbonnier (1972,
p.150-151), é revolucionária a atenção que as obras
surrealistas voltam às doenças mentais, como também
são revolucionárias as contestações aos conceitos de
normalidade e racionalidade.
É nesse sentido que podemos ler todas as
imagens analisadas até então nesse artigo, como não
apenas críticas sociais e políticas, mas também como
sondagens de estados psíquicos de personagens e
narradores.
Assim, a mesa de Custódio no "escritório país
inteiro" (p.15), envolta pela noite, mostra-se como uma
espécie de prisão, representada pelo trabalho
convencional de Custódio, que se mostra mais contido,
imóvel atrás da mesa, com os membros ocultos, presos.
Mas a mente do poeta parece capaz de libertá-lo,
viajando pelo país inteiro, trazendo para esse espaço
convencional do trabalho o não convencional, a
liberdade da memória e dos planos de viajante. Por
isso, os variados tempos e espaços geográficos
aparecem sobrepostos, porque se trata de um tempo336

espaço de memória ou de sonho, ambos subjetivos e
livres de convenções. Da mesma forma que contrastam
ambiente fechado e aberto no mesmo espaço,
desconstruindo o tradicional espaço do escritório;
também contrastam o terno alinhado com a barba e o
cabelo desalinhados e por fazer de Custódio, sempre
dividido entre o formal e o informal, tanto no texto
verbal como no não verbal.
Uma das poucas distinções entre o texto verbal
de Brandão nas Memórias II (1925) e o texto verbal do
livro ilustrado por Botas (1987) está na divisão dos
parágrafos. Enquanto nas Memórias o texto referente a
O Senhor Custódio está dividido em apenas quatro
parágrafos, na edição ilustrada os parágrafos são
redivididos em onze passagens, para favorecer as
ilustrações.
Outra distinção digna de nota é que a letra de
máquina das Memórias II dá lugar, na edição ilustrada
por Botas, a uma letra de mão desenhada sobre uma
linha, como nos cadernos infantis. É como se o próprio
texto verbal em si ganhasse também elementos não
verbais, convertendo-se em texto misto, para melhor se
integrar às ilustrações de Botas. Nas palavras de
Romani (2011, p.13), nessa nova diagramação de livro
infantil para O Senhor Custódio, há claro “predomínio
da narrativa visual”, de forma que até o texto verbal
aparece em letra de mão sobre linhas, tornadas visíveis:
letras e linhas desenhadas. Com isso, a linha é, a um
tempo, “base de assentamento do texto, linha
orientadora, materializando a própria linearidade,
deixando visível a trajetória/caminho por onde o texto
flui” e “linha de terra onde assentam os pés das letras e
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o horizonte que deixa em suspensão figuras e
personas”, “numa clara e curiosa alusão aos cadernos
de Infância” (MAIA, 2002).
Enfim, além de se aproximar do público infantil,
essa letra de mão humaniza e une, a caligrafia
singulariza, em oposição às letras de máquina, mais
separadas e estereotipadas. Assim, esse aspecto não
verbal, incorporado ao texto verbal, pode ser entendido
também como "uma prática de linguagem ligada a uma
leitura da vida" (DUROZOI; LECHERBONNIER, 1972,
p.303-304) ou também parte de um posicionamento do
artista diante da vida e da convivência social. Nesse
sentido, tanto Brandão quanto Botas, ainda que
encantados com certos aspectos das sociedades
modernas,
parecem
posicionar-se
contra
a
automatização e o individualismo em sociedades cada
vez mais tecnologizadas.
Mas, além dessas críticas sociais e políticas, o
texto verbal de Brandão e o não verbal de Botas
sondam comportamentos e mentes de personagens,
como vimos. É o que ocorre sobretudo nas duas
primeiras ilustrações do livro, se considerarmos a capa
como a primeira ilustração do Senhor Custódio jovem,
imaginado pelo narrador (mas não visto); contraposta
ao Senhor Custódio idoso, este sim visto pelo narrador,
mas também em parte imaginado, como fica evidente
no primeiro parágrafo de O Senhor Custódio:
O Custódio era um negociante da
nossa praça (Porto), que foi
amigo de meu pai e que só
conheci na velhice. Tipo baixo,
trigueiro, de barba de passa-
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piolho, rico um dia, pobre o
outro, e que parecia indiferente
à vida e ao dinheiro. Com isto,
extremamente bondoso. A nota,
característica da sua vida seria
esta: não era a fortuna que ele
procurava no negócio – era a
agitação. (p.9 – grifos da autora)

Fica claro que a subjetividade e a imaginação do
narrador são elementos relevantes na descrição da
personagem, sobretudo na figura do jovem Custódio,
construída a partir de elementos relatados por terceiros
e de sua imaginação: "parecia" (p.9).
As distinções começam pelo cromatismo e
continuam nas formas. No jovem da capa encontramos
papel cartão acetinado, cores vibrantes, como o
vermelho vinho de fundo, o azulão da estrela, o verde
mato do colete e o vermelho sangue da gravata,
duplicados na ave verde e vermelha e na face
avermelhada do jovem com óculos de lentes verdes.
Essas cores vivas e fortes endossam o vigor, a apetência
por emoções fortes e os sentidos aguçados do rapaz,
que busca experimentar tudo intensamente. Na
dimensão eidética, o movimento de Custódio também
endossa essa forte apetência, já que a figura parece
atraída por várias direções: anda para um lado, olha
para outro, tem parte do tronco projetado para a
frente, um braço para trás e o seu pássaro a olhar para
uma direção diferente de todas as citadas, como se
Custódio quisesse captar tudo, sentir tudo ao mesmo
tempo. Nesse sentido, até pode ser identificado com o
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posterior heterônimo viajante (Álvaro de Campos) de
Fernando Pessoa, em busca de
Sentir tudo de todas as
maneiras, / Viver tudo de
todos os lados, / Ser a mesma
coisa de todos os modos
possíveis ao mesmo tempo, /
Realizar em si toda a
humanidade de todos os
momentos / Num só momento
difuso, profuso, completo e
longínquo (1976, p.341-354)

Os sentidos de Custódio (visão) aparecem
dobrados pelos óculos verdes, postos bem abaixo dos
olhos azuis. Diferentemente do negociante carioca
(p.22-23), no qual os dois pares de olhos compõem
imagem de aproveitador, oportunista à espreita; os
óculos de Custódio reforçam a sua imagem de
intelectual, ávido por conhecer e aprender. Aliás, o
cromatismo óculos verdes e olhos azuis, mais uma vez
significativo, demonstra a busca de enxergar por
diferentes óticas. Os olhos atentos e pensativos, a testa
franzida e as sobrancelhas cerradas na figura da capa
também endossam a busca de captar todas as
experiências, bem como a mente avermelhada pode
remeter às andanças ao sol e à cabeça (em cor quente)
repleta de informações e reflexões. A barba e cabelo
por fazer revelam a despreocupação com aparência
desse intelectual.
Já na ilustração do velho Custódio (p.9), tendo o
branco do papel como fundo, notamos formas e
colorido bem menos vibrantes. O azul vivo dos olhos do
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jovem da capa converte-se em cinza, a boca e
sobrancelhas levemente curvadas para cima no jovem
curvam-se para baixo no Custódio idoso. Os óculos
ainda duplicam a visão, abaixo dos olhos, mas não são
mais esverdeados, tornam-se transparentes. A cabeça e
as mãos do velho continuam avermelhadas: "trigueiro"
(p.9), mas de um tom mais desbotado, menos vivaz que
o do jovem. Tudo reflete o cansaço, a fadiga e o
desânimo do idoso que muito viu, sentiu e viveu, mas
termina desvalorizado, desbotado. A gravata no jovem
em vermelho sangue, cor viva e quente, dá lugar, no
idoso, ao azul, cor fria; como o colete verde (natureza,
esperança) da juventude, dá lugar, no idoso, ao cinza
neutro. A camisa branca do jovem que realça o
contraste de todas essas cores vivas também dá lugar a
uma camisa cinzenta. Aliás, o Custódio idoso está
vestido em tons de cinza, mais discreto e melancólico.
O desalinho dos traços do terno no idoso é ainda maior
do que o do jovem, o que pode acentuar a
despreocupação com a aparência, mas também revelar
certo desânimo. É o que se nota também no cabelo e
barba por fazer, ainda mais longos e desgrenhados no
Custódio idoso. Os tons de cinza podem indicar
também o desgaste e desbotamento da roupa, mais
rota; o que fica endossado pelo desalinho ou falta de
simetria das listras, linhas de costura ou de contorno do
terno, tortos, compatíveis com a falta de recursos
financeiros ou com a despreocupação com recursos
financeiros, tantas vezes atribuída ao poeta viajante na
obra.
Enquanto na figura jovem há o movimento em
várias direções das partes do corpo de Custódio; na
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figura idosa é a roupa que se esgarça em várias
direções, enquanto o corpo e o rosto apresentam várias
marcas de cansaço e estagnação. Na figura envelhecida
do texto não verbal, além das mencionadas
sobrancelhas e boca encurvadas para baixo, a face
encontra-se mais caída em direção ao tórax, quase
ocultando o pescoço e acentuando o cansaço do corpo
curvado, como a sugerir uma cifose, comum em idosos.
Enquanto isso, no jovem, o pescoço longo eleva a
cabeça para muito acima do tórax, o que ressalta a
jovialidade e vigor na capa. Os olhos e narinas também
são mais caídos e mais próximos da boca no idoso,
enquanto a testa é mais curta na figura jovem da capa.
O corpo está menos retesado ou mais relaxado no
idoso, com vários sinais da passagem do tempo, como
rugas na testa e bolsas sob os olhos. Todos os gestos e
movimentos são mais serenos e os membros e
elementos corporais jazem na mesma direção: para
baixo e para a frente, no idoso, não havendo mais a
movimentação frenética do jovem Custódio. Além
disso, os três apoios do jovem andarilho, com bengala e
pernas em movimento dão lugar a uma figura estática,
com uma das mãos pousada no bolso e a outra largada
para baixo alinhada com o corpo em repouso. Enfim,
uma linha curva entre o último botão e o bolso do
colete lembram o tempo a passar oculto, no relógio
dentro do bolso, que não aparece na figura jovem de
Custódio, despreocupado e distraído da passagem do
tempo e da morte.
Assim, notamos que através da contraposição
entre Custódio jovem vs. velho, concreto vs. imaginado,
Brandão e Botas sondam os comportamentos desse
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sujeito, ainda mais se pensarmos que várias ilustrações,
como o "escritório país inteiro" e outras, podem
também ser lidas como memórias ou projetos desse
personagem, que tem seus abismos interiores
problematizados. Aliás, não apenas o protagonista é
julgado e tem seus abismos psicológicos sondados na
narrativa, como também é sondado o narrador que o
julga. Inclusive, essa ideia do abismo interiorpsicológico fica evidente na opção de Botas pelo
labirinto para a ilustração de passagens como: "viajava
sempre em terceira classe, falando pouco e absorto não
sei em que planos irrealizáveis e absurdos" (p.20). Para
representar a mente da personagem, o desenhista opta
por um labirinto atrás da cabeça de Custódio, sempre
de boca cerrada e olhar perdido, assim como colarinho
e gravata desarrumados, para representar a
despreocupação com a aparência e a constante reflexão
desse sujeito sobre tudo o que avista, como que numa
viagem íntima paralela à geográfica.
Essa imagem de labirinto, de enigma interior, de
indefinição é bastante recorrente entre os surrealistas
que, inclusive, não aceitam definições categóricas, nem
do movimento artístico, até o final do século XX:
"Tendes do surrealismo uma ideia clara? Creio que se
essa ideia fosse clara seria falsa" (Alquié, Apud
DUROZOI; LECHERBONNIER, 1972, p.99). Para o
surrealista, "qualquer definição corre o risco de mutilar
um pensamento, que é também uma maneira de ser;
definir é limitar, cercar", como se ele já tivesse
"atingido um estado de acabamento suficiente"
(DUROZOI; LECHERBONNIER, 1972, p.99). Assim, o
surrealista se nega a encerrar e quer sua produção
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como "constante atividade orientada para o futuro",
cujo "passado nunca tem valor limitativo", apostando
sempre no "encorajamento para prosseguir ainda mais
a exploração", segundo Breton (Apud DUROZOI;
LECHERBONNIE,
1972,
p.99-100).
Entretanto,
ressalvada essa aversão à definição categórica do
movimento e ao seu encerramento em uma única
possibilidade acabada, o Premier Manifeste surrealista
apresenta definições da palavra surrealismo, às quais
Breton recorre até sua morte em 1966:
Surrealismo, s. m. Automatismo
psíquico puro pelo qual se
propõe
exprimir
[...]
o
funcionamento
real
do
pensamento.
Ditado
do
pensamento, na ausência de
todo controle exercido pela
razão,
fora
de
toda
a
preocupação estética ou moral.
Encicl. Filos. O surrealismo
repousa sobre a crença na
realidade superior de certas
formas
de
associação
negligenciadas até ele, na
onipotência do sonho, no jogo
desinteressado do pensamento.
Tende a arruinar definitivamente
todos os outros mecanismos
psíquicos e a substituir-se-lhes
na resolução dos principais
problemas da vida. (DUROZOI;
LECHERBONNIER, 1972, p.101 –
grifos da autora)

344

São definições nada reducionistas, que não
autorizam a tratar o Surrealismo, como, uma escola,
mas como um projeto de conhecimento, com "métodos
(automatismo psíquico puro), finalidade longínqua
(funcionamento real do pensamento) e postulados
filosóficos" que reconhecem "o valor de certas formas
de associação" de ideias e privilegiam "o sonho e o
desenvolvimento de um pensamento desligado de toda
a
preocupação
pragmática"
(DUROZOI;
LECHERBONNIER, 1972, p.101). Inclusive, o adjetivo
"real", grifado no primeiro parágrafo da citação,
qualifica o funcionamento do pensamento e
desqualifica "todas as descrições de pensamento
apresentadas" antes do surrealismo, acusadas de
"irreais" ou de encobridoras de outras possibilidades do
"real".
Por isso, não se apresenta um desfecho
tradicional na narrativa sincrética, para que o passado
não adquira um "valor limitativo", mas continue
encorajando a exploração, o sonho e a imaginação
(Breton, Apud DUROZOI; LECHERBONNIER, 1972, p.99100).
No penúltimo quadro do livro, a narrativa
sincrética endossa a imagem de desapego material,
defendida em toda a obra, para o intelectual Custódio,
agarrado sempre mais a elementos oníricos, intimistas
e criativos, que os surrealistas tanto acusam os
pragmáticos de reprimirem e menosprezarem:
Como era um homem de bem e
um homem de coração, acabou
naturalmente pobre, o que lhe
não deve ter pesado nada,
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porque, a bem dizer, o fim de
sua vida não foi juntar dinheiro,
mas correr mundo, planear
empresas, discutir letras, assinar
contratos, e sonhar, sobretudo
sonhar. (p.25)

Esse fim certifica apenas a condição
socioeconômica humilde da personagem, mas abre
universos de possibilidades lúdicas, oníricas,
intelectuais e artísticas: "sonhar", "correr mundo",
"planear", "discutir", que tanto agradam aos
surrealistas e favoreceram a criação de várias aventuras
para Custódio por Mário Botas.
As meias do Custódio, no texto não verbal da
última página de O Senhor Custódio, retomam a ideia
verbal do homem que "saía sem vintém, com um par
de meias no bolso" (p.17) e estendem-nas às figuras à
sua direita, de dois grandes poetas da literatura
portuguesa: Fernando Pessoa e Camões, identificados
com Custódio na miseranda morte e, talvez também, na
melancolia diante da desvalorização da arte e do artista
por seus contemporâneos, tormento que abate
também Brandão, Botas e tantos outros artistas em
diferentes tempos. Por outro lado, a cabeça
avermelhada do poeta filósofo Pessoa o diferencia do
verde da face do tradutor e jornalista Pessoa, que tanto
trabalhou trancado em sua casa e em repartições,
doente do alcoolismo.
Com isso, percebemos que o texto de Botas
amplia inclusive as possibilidades intertextuais, já que
propõe diálogo com a obra de outros poetas, como
Camões e Pessoa. Deste modo, o texto verbal das
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Memórias de Brandão, publicado com as ilustrações de
Botas, ganha novas perspectivas, tornando-se outro
texto, inclusive ganhando uma ampliação de públicoalvo, por causa de sua editoração gráfica e design de
livro infantil, já que as Memórias tinham como público
desejado o adulto.
Entretanto, assim como em Portugal Pequenino,
única obra de literatura para crianças publicada por
Brandão em vida; essa versão sincrética de Botas para o
texto das Memórias de Brandão também denuncia o
desrespeito à natureza, ao próximo e ao artista/arte,
condenando toda forma de exploração; valorizando a
arte primeiramente enquanto objeto estético-cultural,
mas também como instrumento, senão de
conscientização, ao menos de problematização das
relações humanas e das relações do homem com o
espaço e os outros seres. Logo, a inquietação de
Custódio reflete também a inquietação do artista, ávido
por ver, refletir, recriar e problematizar sempre mais.
A admiração do narrador brandoniano por
figuras humildes, artistas, loucos e marginais é muito
bem representada no texto não verbal de Botas, como
também fica bem representado o horror dos
narradores
brandonianos
diante
de
figuras
exploradoras e perversas, como o sujeito com face
duplicada e dois pares de olhos na feira de animais
exóticos, criados por Botas. Ambos os textos, verbal e
não verbal, ao mesmo tempo em que apresentam
dificuldades e aflições sofridas pelo artista inadaptado
Custódio, sua família e as figuras humildes que ele
observa, também revelam narradores comovidos com
os dramas enfrentados pelos humildes e explorados,
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como o Girôd das Memórias de Brandão e outras
figuras das ilustrações de Botas.
Deste modo, tanto a literatura expressionista de
Raul Brandão quanto a ilustração surrealista de Mário
Botas buscam o desvio, espaços e personagens de
exceção, a transgressão a padrões. Aliás, quando são
apresentados padrões e regras nessas duas obras,
quase sempre isso se faz mesmo para criticá-los ou
subvertê-los.
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Emily Cristina dos Ouros (USP)

O processo de preparação para qualquer nova
fase da vida humana quase nunca é realizado sem
dilemas ou adversidades. A busca por outro lugar no
mundo, por um modo de ser diferente ou até mesmo
por uma nova forma de encarar vida, muitas vezes,
pode denunciar a inexperiência do homem em lidar
com seus próprios anseios. Quase sempre, esses ritos
de passagem nos levam a situações limite, instaurando
problemáticas cuja existência fingimos silenciosamente
ignorar.
No conto “En la estepa”, de Samanta Schweblin,
somos apresentados a um universo onde esses estados
limítrofes são postos em questão. O desejo de Ana e
Pol em dividir a convivência com um ser que seja “o
deles” dá lugar a uma busca cautelosa e intensa, na
qual todos os esforços físicos e psíquicos devem ser
aplicados a qualquer custo.
Diante desse cenário, este breve ensaio busca
analisar a maneira como o conto toca o insólito ao
expor por meio de contornos extremamente sucintos
uma situação de vida que é levada ao extremo.
Pretendemos observar quais são os modos narrativos
que possibilitam a um relato objetivo e descritivo
abarcar a dimensão da maternidade e paternidade da
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natureza humana, quando esta se tornou uma questão
problemática na contemporaneidade.
Para contemplar todo esse universo, nosso
trabalho se guiará por duas chaves de leitura. A
primeira consiste em analisar sob quais reflexões se
constrói a performance do casal no preparo e na caçada
do indivíduo buscado. A segunda se resume em
examinar como a natureza do desejo proferido por Ana
e Paul na idealização da forma desse indivíduo pode ser
confrontado à experiência do casal Nabel e Arnol,
observando como o choque com o insólito pode
traduzir a inabilidade do homem em lidar com o outro.

É a partir de uma voz demasiadamente serena
que a personagem Ana nos apresenta seu relato sobre
a vida na estepe e sobre todas as regras e
consequências de se viver neste lugar. A tranquilidade
do relato, presente em boa parte do conto, só sai de
cena para dar lugar à excitação provocada pela
esperança de se encontrar o ente tão desejado.
Assim, logo no início, com detalhes bem precisos,
a naturalidade da descrição e sua objetividade já têm a
capacidade de dar dimensão do que aquele espaço
significa para o casal. O trecho expresso a seguir revela
o momento em que Ana, na ausência de Pol, expõe
suas atividades cotidianas na estepe:
En esas horas en las que él no
está, llevo adelante una serie
de actividades que prefiero
hacer sola. Creo que a Pol no
le gustaría saber sobre eso,
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pero
cuando
uno
está
desesperado, cuando se ha
llegado
al límite,
como
nosotros,
entonces
las
soluciones más simples, como
las velas, los inciensos y
cualquier consejo de revista
parecen opciones razonables.
Como hay muchas recetas para
la fertilidad, y no todas
parecen confiables, yo apuesto
a las más verosímiles y sigo
rigurosamente sus métodos.
Anoto
en
el
cuaderno
cualquier detalle pertinente,
pequeños cambios en Pol o en
mí. (SCHWEBLIN, 2011)

De saída, notamos que a série de procedimentos
realizados por Ana para obter o resultado que tanto
sonha já são constitutivos de seu cotidiano. É de
extrema importância que toda a performance seja
realizada e avaliada com total cuidado. No entanto, um
dos fatores que mais nos instiga em seu relato é o
modo como a concisão de sua descrição inibe qualquer
possibilidade de chateação sobre o assunto. Soma-se a
essa surpresa o fato da personagem demonstrar total
clareza e tranquilidade ao assumir que sua situação é
limite.
Essa calmaria permite a reflexão sobre a maneira
como a narradora traz à cena a problemática delicada
da infertilidade e situa-a sob uma forma
completamente distinta, ou seja, sob a voz de uma
pretensa mãe – sabemos que a autora em nenhum
momento emprega tal termo – que tem o
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discernimento de resumir em poucas palavras a
condição dessa busca, deixando a cargo do leitor o
sentimento de impotência que daí emana.
Não somente isso, mas tal confissão também
deixa entrever o modo contemporâneo com o qual a
infertilidade é tratada. O emprego de dicas, conselhos,
receitas, tudo a serviço de uma performance cada vez
mais precisa e eficiente na busca de resultados, é parte
do processo da atualidade que Claude Lefort chamou
de ideologia da competência, no qual insurgem
especialistas que determinam os passos a serem
seguidos na experiência alheia como modo de obter o
que se deseja, como nos mostra Marilena Chauí ao
tratar das concepções do autor:
O especialistas nos ensinam a
viver [...] Na medida em que
somos invalidados como seres
competentes, tudo precisa nos
ser ensinado “cientificamente”.
Isso explica a proliferação de
livros
de
autoajuda,
dos
programas de conselho pela
rádio e pela televisão bem como
dos
programas
em
que
especialistas nos ensinam a
jardinagem,
culinária,
maternidade,
paternidade,
sucesso no trabalho e no amor.
Esse discurso competente exige
que interiorizemos suas regras e
valores se não quisermos ser
considerados lixo e detrito.
(CHAUÍ, 2014, p.57)
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É justamente a partir de toda essa relação que a
performance de Ana e Pol é instaurada. Quanto mais
passos o casal consegue avançar na busca desse
indivíduo, mais longe permanecem da reflexão sobre o
lugar onde se situam ou sobre o que representa o
emprego de todas essas atitudes. Em outras palavras, é
ao se alimentar destas esperanças de modo tão
categórico que o casal se mantém mais distante da
sensação de impossibilidade e de impotência que
provém de toda a sua situação.
Essa constatação torna-se mais evidente no
momento em que o preparo para a caçada na estepe já
começa a absorver contornos estranhos e a dialogar
com características do realismo maravilhoso, que de
acordo com Irlemar Chiampi pode ser caracterizado
pela ausência de desconcerto dos personagens diante
de eventos sobrenaturais (1980, p.37). É novamente
durante o relato de Ana que sua naturalidade face aos
preparativos da caçada pode ser identificada. No
entanto, neste ponto, o leitor passa a experimentar a
perturbação diante dos detalhes precisos e absurdos
sobre o modo mais eficiente para se obter o resultado
buscado:
Cuando estamos listos Pol me
pasa la campera y la bufanda, yo
lo ayudo a ponerse los guantes y
cada uno se cuelga su mochila al
hombro. Salimos por la puerta
trasera y caminamos campo
adentro. La noche es fría, pero el
viento se calma. Pol va adelante,
ilumina el suelo con la linterna.
Más adentro el campo se hunde
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un poco en largas lomas;
avanzamos hacia ellas. En esa
zona los arbustos son pequeños,
apenas alcanzan a ocultar
nuestros cuerpos y Pol cree que
esa es una de las razones por las
que el plan fracasa cada noche.
Pero insistimos porque ya van
varias veces que nos pareció ver
algunos, al amanecer, cuando ya
estamos cansados. Para esas
horas yo casi siempre me
escondo detrás de algún arbusto,
aferrada a mi red, y cabeceo y
sueño con cosas que me parecen
fértiles. (SCHWEBLIN, 2011)

O trecho acima já começa a conferir a este
indivíduo buscado um lugar de grande distância e
dessemelhança em relação ao casal. A extrema
necessidade com os cuidados durante a caçada denota
o quão perigoso o encontro possivelmente possa ser.
Nesse ponto, o equilíbrio do leitor já começa a ser
minado, uma vez que alteridade em se tratando de um
possível familiar transforma-se em uma questão de
risco, quebrando por completa a ideia de uma relação
afetuosa e carinhosa característica de um contato
inicial.
Evidentemente, essa relação põe em cena não
apenas a questão da infertilidade, mas também a
representação da figura do filho no mundo
contemporâneo e de sua larga distância e relação aos
próprios pais. Neste caso, o exagero que toca a
sobrenaturalidade
pode
ser
absolutamente
compreendido como um desequilíbrio permanente nas
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relações familiares na atualidade, na qual se elimina o
sentido de semelhança ou correspondência entre
rebentos e os progenitores.
Outra questão a ser observada neste excerto é o
modo intenso como Ana se utiliza da descrição para
narrar sua performance na estepe. À medida que a
narradora enumera os procedimentos a serem
seguidos, seu relato deixa entrever por meio de
considerações muito sutis as expectativas de Ana e Pol.
As frases do trecho citado “Pol cree que esa es una de
las razones por las que el plan fracasa cada noche” e
também “y cabeceo y sueño con cosas que me parecen
fértiles” caracterizam um fenômeno muito recorrente
na literatura contemporânea em geral observado pela
professora Andrea Hossne, segundo o qual a narração
parece vazar da descrição (2014). Neste conto, tal
procedimento mostra que os sentimentos do casal
permanecem soltos no relato e que por isso deixam a
interpretação sobre eles mais aberta para o leitor,
sobretudo se pensarmos na relatividade da frase “e
sonho com coisas que me parecem férteis”, na qual a
indeterminação é dada primeiro pela natureza
inconstante do sonho e segundo pela indefinição da
palavra coisa. Novamente se vê que a única certeza é
constituída pela busca da fertilidade.
Com base nessas verificações, é possível
pensarmos que toda a performance do casal Ana et Pol
estrutura-se a partir da incorporação ao cotidiano da
reunião imensurável de possibilidades que os levem ao
objeto buscado, caracterizando, assim, apenas uma
acumulação de procedimentos que se esgotam em si
mesmos. Isso significa que a performance acaba por
357

ocupar o lugar onde poderia haver algum aprendizado,
fazendo de toda a vida do casal uma somatória de
processos incapazes de produzir um resultado
significativo. Aqui, o experimento não garante a
experiência.
Toda essa relação também se traduz na forma
como a autora nos apresenta essa narrativa breve. Na
medida em que ela camufla os pensamentos dos
personagens no meio da descrição categórica de suas
atividades, ela permite ao leitor pensar sobre a adoção
de tal postura diante da vida e, além disso, deixa para
que ele próprio explore o que não foi dito, ou o que foi
pouco dito pelas entrelinhas, concedendo à questão da
infertilidade e da inexperiência em relação ao outro
uma dimensão plural que ainda precisa ser
compreendida.

A construção de um sujeito idealizado por parte
de Ana e Paul deve ser vista como uma questão
fundamental nessa narrativa. Durante a descrição inicial
dos meios e métodos para se chegar ao ente então
procurado, Ana empreende apenas duas palavras para
a caracterização desse indivíduo: “o nosso”.
É a partir apenas desses dois termos que a
autora consegue, inicialmente, e rapidamente, mostrar
ao leitor a dimensão do desejo do casal. Um pronome
possessivo a caracterizar um sujeito cuja existência é
essencial para a narrativa representa o quão
importante é a posição atribuída aos progenitores. Em
outras palavras, é possível pensar que o emprego desse
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pronome mostra em que medida a maternidade e a
paternidade, enquanto desejo, têm muito mais
relevância do que a constituição do próprio indivíduo.
Há aqui uma espécie de egoísmo em relação à
alteridade: este outro existe na medida em que eu me
torno aquilo que almejo.
Entretanto o desejo do casal não se dá apenas a
partir dessa tomada de posição. A idealização do
sujeito por parte de Ana e Pol também denuncia o quão
distante a figura dos pais pode estar do sujeito que
procuram. Observemos o trecho abaixo no qual Ana
revela sua relação com essa imagem buscada:
Siempre me pregunté cómo
serán realmente. Algunas veces
conversamos sobre esto. Creo
que son iguales a los de la
ciudad, solo que quizá más
rústicos, más salvajes. Para Pol,
en cambio, son definitivamente
diferentes, y aunque está tan
entusiasmado como yo, y no
pasa una noche en la que ni el
frío ni el cansancio lo persuadan
de dejar la búsqueda para el día
siguiente, cuando estamos entre
los arbustos, él se mueve con
cierto recelo, como si de un
momento a otro algún animal
salvaje
pudiera
atacarlo.
(SCHWEBLIN, 2011)

Com efeito, pode-se notar que há um interesse
por parte de Ana em conhecer a imagem desse ser. No
entanto, novamente, seu desconhecimento em relação
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ao indivíduo produz um grande abismo entre essas
duas figuras, como se uma aproximação ou uma
correspondência fosse quase inviável. Repete-se a
sensação de diferença em relação ao outro. Além disso,
o emprego de apenas impressões sobre esse sujeito,
marcado aqui pelo uso do termo selvagem e rústico, dá
mais uma vez margem ao leitor para que este possa
pensar nas inúmeras representações que tal indivíduo
possa ter, refletindo em que medida sua caracterização
se dá de maneira complexa, ambígua e imprecisa.
O desejo de Pol também é revelado neste trecho.
Entretanto sua dinâmica difere sutilmente dos preceitos
idealizados por Ana. Ao sinalizar certo receio no
primeiro contato com o possível ente familiar, Pol
demonstra possuir certo esclarecimento em relação ao
que pode lhes aguardar. E por mais que o personagem
desejasse esse encontro, é como se ele tivesse noção
da distância desse ser e também do perigo ao qual
poderia estar submetido. Essa relação conflituosa de
Pol que insurge em outros momentos do conto, mas
que somente ao final parece se decidir no personagem,
traz mais a fundo a problemática da paternidade, como
se essa condição, ou opção de vida, já trouxesse em sua
natureza o caráter do progenitor como algoz de sua
própria cria. E ainda que o desequilíbrio entre essas
duas figuras familiares não seja exclusivo da
contemporaneidade, tal dinâmica cínica ganha certo
destaque neste conto uma vez que o filho em questão
resume-se apenas a um projeto. Montgomery, ao tratar
da imagem do pai na atualidade, aponta que a oposição
vida e morte é parte integrante dos significados que o
pai tem dos filhos:
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vida na medida em que filho
significa:
situações
de
perpetuação,
renascimento,
encontro,
movimento,
aprendizado, energia, aventura e
sentimentos de beleza, poesia,
esperança, coragem, prazer,
confiança,
alegria,
ousadia,
transcendência, amor [...] Morte
na medida em que filho
representa situações de perda de
liberdade, comodidade, posição
infantil, irresponsabilidade e
sentimentos de ambivalência,
insegurança, dúvida, medo,
frustração, ódio. (1992, p.23)

Mas é a idealização de uma correspondência
quase mítica com o casal Nabel e Arnol a responsável
por reforçar o desejo da paternidade em Ana e Pol e
também por alimentá-lo com diversas esperanças. Ao
terem conhecimento do ocorrido com os vizinhos, as
atitudes do casal e o sentimento gerado em Ana dão
claros sinais do anseio por esse estado já
experimentado pelos outros. Observemos alguns
trechos da preparação da visita e também do primeiro
contato com os novos amigos:
Me alegra verlo feliz y yo
también estoy tan feliz, que es
como si nosotros también lo
hubiéramos
logrado.
Nos
abrazamos y nos besamos, y
enseguida
empezamos
a
prepararnos [...]
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Entonces quizá pueda hablar con
ella sobre cosas más privadas,
quizá Nabel también haya usado
velas y soñado con cosas fértiles
a cada rato [...]
Creo que vamos a llevarnos bien
[...] (SCHWEBLIN, 2011)

Naturalmente é possível notar o contentamento
do casal em ter conhecimento da existência desse
outro que, ainda que não fosse o deles, era uma razão
para justificar toda a rotina que levavam e também a
escolha pela estepe. No entanto, na medida em que se
dão conta da notícia, cristaliza-se uma expectativa
revestida de felicidade que repele qualquer reflexão
contrária a essa certeza. Em outras palavras, o desejo
do casal se fortalece sob tal intensidade que se recusa a
observar a situação com mais clareza, atribuindo a
todos esses eventos uma validade inquestionável.
Essa relação com a realidade que se estrutura a
partir da opção por rejeitarmos aquilo que não
queremos enxergar, ou como no caso de Ana e Pol, de
encontrarmos motivos que justifiquem nossos desejos
sem realizarmos uma reflexão crítica de sua condição, é
um processo ideológico da contemporaneidade, que de
acordo com Slavoj Žižek, é composto, sobretudo, por
nossas fantasias. Segundo o filósofo esloveno, é a
fantasia que acaba por direcionar nossa atenção nos
momentos em que não somos capazes de discernir:
A fantasia é, numa perspectiva
psicanalítica, fundamentalmente
uma mentira. Não uma mentira
no sentido de que é só uma
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fantasia, não uma realidade, mas
uma mentira no sentido de que a
fantasia encobre uma certa falha
na consistência. Quando as
coisas estão turvas, quando não
podemos ver bem, a fantasia nos
dá uma resposta fácil. (ŽIŽEK,
2012)

A grande expectativa do casal, que no preparo
para a visita toma proporções nunca antes vistas,
impede que estes tenham ou desenvolvam uma
consciência acerca dessa aparição repentina.
Novamente vemos o casal mergulhado num fundo de
esperanças enquanto toda a reflexão, mais uma vez, se
resume na percepção do leitor. Isto é, percebe-se que
toda movimentação do casal em se preparar de modo
mais benéfico para a apresentação ao indivíduo, parte
da família de Nabel e Arnol, anuncia um possível
descontentamento, ou ainda uma possível tragédia. O
leitor se vê, então, desconfiado do que possa ser esse
indivíduo ou de como possa ser tal encontro, uma vez
que a única coisa que se sustenta naquele momento
são as fantasias da própria expectativa do casal.
Será a partir de todo esse desejo arquitetado e
construído por diversas esperanças que acontece o
choque com a realidade do casal vizinho. Entretanto o
embate não se estabelece diretamente pela descrição
do indivíduo, ao contrário, essa sequer figura dentro do
conto. O embate neste texto é realizado a partir do
mínimo diálogo entre os casais que parece carregar
uma imensidão de experimentos e relatos que não
convêm serem compartilhados.
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Durante toda a visita, a vontade Ana e Pol em
conhecer o ente aparecido é blindada pela experiência
de Nabel e Arnol sem que os verdadeiros motivos dessa
recusa sejam revelados, como acontece no trecho
seguinte:
–Bueno,
¿y
dónde
está?
Queremos verlo – dice al fin Pol.
–Ya van a verlo – dice Arnol.
–Duerme
Nabel.

muchísimo

–

dice

–Todo el día.
− ¡Entonces lo vemos dormido! –
dice Pol.
– Ah, no, no – dice Arnol –,
primero el postre que cocinó
Ana, después un buen café, y acá
mi Nabel preparó algunos juegos
de mesa. ¿Te gustan los juegos
de estrategia, Pol?
–Pero nos
dormido.

encantaría

verlo

–No – dice Arnol –. Digo, no
tiene ningún sentido verlo así.
Para eso pueden verlo cualquier
otro día. (SCHWEBLIN, 2011)

A preocupação de Arnol e Nabel em não
apresentar o possível filho ao casal tenta ser disfarçada
com uma série de atividades que distraiam seus
convidados. Outra vez, o curso da leitura é invadido por
diversas possibilidades de interpretação sobre o que
ocorre factualmente por detrás dessas pequenas
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aparências. No entanto, agora o leitor percebe o
possível desequilíbrio materializado na experiência de
Nabel e Arnol com a maternidade.
Eis aqui um dos grandes triunfos que o conto de
Schweblin traz aos estudos de literatura fantástica na
contemporaneidade. Todo o mal-estar produzido na
relação desse casal com o sujeito que acabaram de
encontrar consegue ser colocado à tona sem mesmo
ser descrito, relatado, referenciado. O espaço do não
dito no conto, nesse momento, consegue dar conta do
incômodo de não aceitar ou de não reconhecer o
próprio filho e ainda por cima de afastá-lo do convívio
social como se tal atitude pudesse minimizar a
diacronia entre esses dois elementos. A maternidade e
paternidade voltam aqui a serem colocadas em xeque,
como se tal condição na vida familiar estivesse fadada a
ser problemática.
Todavia, o desassossego de Nabel e Arnol, depois
de ter contaminado por completo o leitor, é somado à
sensação perturbadora com a qual Pol se retira do
quarto e da casa de Nabel e Arnol. A narração, que
novamente escorre através da descrição de Ana, nesse
momento, opera com maior sutileza para que nenhum
detalhe possa ferir o imaginário do leitor sobre as
consequências do encontro com esse indivíduo:
La luz del cuarto se enciende y
escucho un ruido sordo, como
algo pesado sobre una alfombra
[...]
Escucho otro ruido, enseguida
Pol grita y algo cae al piso, una
silla quizá; un mueble pesado
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que se mueve y después cosas
que se rompen. [...]
No alcanzo a entender qué pasa,
pero dejo que me tome del brazo
y salimos [...]
Pol tiene la camisa rota, casi
perdió por completo la manga
derecha y en el brazo le sangran
algunos rasguños profundos. [...]
Deberíamos bajar la velocidad.
Podríamos matarnos si un animal
llegara a cruzarse. Entonces
pienso que también podría
cruzarse uno de ellos: el nuestro.
Pero Pol acelera aún más, como
si desde el terror de sus ojos
perdidos contara con esa
posibilidad. [...] (SCHWEBLIN,
2011)

De saída, nota-se que não há nenhum sinal na
descrição de Ana que sirva a dar qualquer
caracterização desse ser, muito pelo contrário,
novamente as impressões relatadas são polissêmicas e
indefiníveis, como “ruído surdo”, “coisas que se
quebram”. A permanência tranquila de Ana,
corroborada pela passividade ao ser tomada pelos
braços por Pol, produz uma tensão ainda maior no
relato, pois toda a movimentação da cena choca-se
com a ausência de uma narração que acompanhe esse
movimento. Quanto menos se sabe sobre essa figura,
mais numerosas são as possibilidades de construí-la ou
idealizá-la, e assim, consequentemente, o medo ou a
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angústia que interpelam o leitor são potencializados
pelo desconhecimento da origem desse sujeito.
Assim, se a perturbação do insólito tem aqui o
seu ponto alto, uma vez que a atitude repentina de Pol
pode ilustrar o quão perigoso e violento o habitante
daquele quarto possa ser, tal evento representa apenas
a concretização de uma não-construção que se realizou
durante todo o conto. Isto é, a surpresa não é dada
exclusivamente pelo comportamento do ente familiar
de Nabel e Arnol, mas sim pelo impacto sofrido por Pol
ao experimentar pela primeira vez na narrativa um
elemento perturbador. Eis aqui a primeira e única
expressão materializada no conto da diferença a qual o
leitor notava a todo o tempo.
A brusca mudança de perspectiva por parte de
Pol, a partir de uma revelação quase que inusitada, ou
inesperada, apesar de todos os receios que o
personagem já demonstrara, representa, de modo
abrupto, um conflito central da escolha pela
mater/paternidade na sociedade atual. Na medida em
que sonho com um filho, e que esse filho existe apenas
na minha projeção ideal de pai, ser pai continua a
carregar uma dimensão positiva. Todavia, se o
verdadeiro contato com o filho se traduz em violência e
desequilíbrio, a única saída que resta é a separação.
Assume-se assim a presença de uma lacuna intocável
entre essas duas figuras na qual cada uma delas não
pode ter a sua própria identidade comprometida.
Em outras palavras, os desejos de Ana e Pol e seu
repentino desgosto diante de uma realidade muito
próxima à deles denunciam o narcisismo e o egoísmo
aos quais a relação entre pais e filhos do mundo
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contemporâneo pode estar submetida e, além disso,
conforme afirmação de Zanetti e Gomes, tais sintomas
impedem que tal distância entre estes seres seja
abolida:
lidar e cuidar de uma criança
só é possível se os pais não se
encontrarem
plenamente
mergulhados em meio a
projeções narcísicas, próprias
da ‘cultura do narcisismo’ [...]
[esta cultura ] não se trata de
um ideal, mas de um recurso
defensivo que muitas vezes
serve apenas como justificativa
de
comportamentos
incongruentes,
que
representam conflitos internos
(2011, p.500)

Diante das exposições até aqui realizadas,
centradas em observar em que medida um pequeno
elemento do insólito consegue simples e precisamente
alcançar a complexa e problemática relação entre pais e
filhos no mundo contemporâneo, é possível chegar a
algumas conclusões sobre a significação desses
entrelaçamentos.
A estranheza de uma busca incessante pela
satisfação de um desejo egocêntrico e sem limites,
nascidos da falta do relato e do medo instaurado a
partir dessa ausência, não se presta somente a dar
espaço a um elemento do insólito cuja validade possa
ser outorgada a partir de sua constatação. Tal
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circunstância representa antes uma alegoria da nossa
inexperiência com o outro, do modo como não
sabemos tratá-lo e do profundo abismo existente entre
o nosso desejo e a nossa natureza.
É justamente a inexperiência de Ana e Pol que os
conduz a terem um sonho abortado pela própria
dinâmica de confiar demais ou dar demais vazão
apenas aos anseios do mundo simbólico que
construíram. Nenhum resultado positivo poderia provir
da simples acumulação de experimentos ou
manutenção disciplinar do desejo constituído, pois
nenhuma
dessas
alternativas
possibilita
o
reconhecimento do outro do modo como ele se
apresenta ou pode se apresentar.
Assim, o texto de Schweblin põe em xeque o
desequilíbrio, ou ainda o conflito existente entre os
universos de pais e filhos na sociedade contemporânea
sem ao menos sequer incutir em qualquer uma de suas
representações os clichês ou paradigmas característicos
da discussão sobre o assunto. De modo contrário, o
conto faz dessa ausência estrutural de conceitos a
medida para contemplar a profundidade com a qual tal
situação deveria ser observada, mostrando que a
distância em relação ao outro só pode ser
dimensionada se antes dela forem questionados os
verdadeiros ideais e anseios camuflados por trás de
nossos desejos.
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Fábia Barbosa Pedro (ULBRA)

Vamos moreninha
Vamos até lá
Vamos lá na vila
Para ver meu Boi
dançar
Eu caio, eu caio
Na boca da noite
Sereno, eu caio
A
folha
do
limoeiro
Tem cheiro de
limão
Morena me dá um
beijo
Que eu te dou
meu coração
(Domínio público)

O advento da globalização tem despertado
reflexões a cerca da cultura, bem como sobre as
transformações nas contemporâneas formas de viver.
Nas teorizações contemporâneas, têm sido contestados
os modelos culturais tradicionais e as identidades
concebidas como estáveis, entendendo-se que nossas
identidades são constituídas nas experiências, nas
imagens e nas mensagens que compartilhamos.

371

Estamos vivendo um tempo de
transformações, conforme destaca Hall:

profundas

Por todo o globo, os processos
das chamadas migrações livres e
forçadas estão mudando de
composição, diversificando as
culturas e pluralizando as
identidades culturais dos antigos
Estados-nação dominantes das
antigas potências imperiais e, de
fato do próprio globo. (2013, p.
49)

Identidades multifacetadas, resultantes da
intensificação das trocas culturais, dos deslocamentos
de objetos e de pessoas, bem como da mescla de
significados provenientes de distintos lugares e
partilhados com grupos diversos, surgem no contexto
da globalização e intensificam-se as formações
multiculturais, híbridas ou culturalmente diversificadas.
Hall (2000) afirma que uma das marcas das sociedades
pós-modernas é o esfacelamento de referentes, antes
vistos como sendo fixos, que alicerçavam as
identidades. O mesmo autor argumenta que a cultura
deve ser vista como resultado de um investimento
constante, um “trabalho produtivo” que tem certa
matéria-prima e certos recursos implicados. A cultura
é uma produção. Depende de um
conhecimento
da
tradição
enquanto “o mesmo em
mutação” e de um conjunto
efetivo de genealogias. Mas o
que esse “desvio através de seus
passados” faz é nos capacitar,
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através da cultura, a nos produzir
a nós mesmos de novo, como
novos tipos de sujeitos. Portanto,
não é uma questão do que as
tradições fazem de nós, mas
daquilo que nós fazemos das
nossas
tradições.
Paradoxalmente,
nossas
identidades
culturais,
em
qualquer forma acabada, estão à
nossa frente. Estamos sempre
em processo de formação
cultural. A cultura não é uma
questão de ontologia, de ser,
mas de se tornar. (HALL, 2013,
p.49)

Na perspectiva dos Estudos Culturais, a cultura é
compreendida como
um campo de produção de
significados, no qual os
diferentes
grupos
sociais,
situados
em
posições
diferenciais de poder, lutam
pela imposição de seus
significados à sociedade mais
ampla (SILVA, 2013, p.133)

Diante desse entendimento é que a cultura passa a ser
compreendida como campo de lutas, no qual se
estabelecem provisoriamente os significados. Conforme
Canclini (2007), na contemporaneidade, cultura se
torna um conceito de difícil definição, particularmente
porque vivemos em uma sociedade que se modifica em
uma velocidade nunca antes observada. Para ele, a
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própria definição de cultura é objeto de disputa, tendo
sido conceituada de distintas maneiras historicamente,
até
há
poucas
décadas,
pretendia-se
encontrar
um
paradigma
científico
que
organizasse o saber sobre a
cultura,
e
mesmo
quem
reconhecia a coexistência de
múltiplos paradigmas aspirava a
estabelecer algum que fosse o
mais satisfatório ou de maior
capacidade
explicativa.
(CANCLINI, 2007, p.36)

Canclini (2007) ainda ressalta que a própria
pluralidade de culturas contribui para a diversidade de
paradigmas científicos, apresentando objetos de
conhecimento com as mais variadas configurações.
Tomando como base um entendimento mais
amplo de cultura, a contação de histórias pode ser
pensada como âmbito no qual se configuram e se
expressam representações variadas. Neste texto,
detenho-me ao Boi-de-mamão, uma narrativa
recorrente no litoral catarinense, por hora estudada
sob a metodologia da história oral. O Boi-de-mamão é
apresentado como uma brincadeira envolvendo dança,
cantoria e um diálogo em torno do tema épico da
morte e ressurreição do boi. Encontra-se esta
brincadeira em várias partes do país, recebendo
diferentes denominações – no nordeste é conhecido
como “Bumba Meu Boi” ou “Boi Bumbá”, em Paraty
(Rio de Janeiro) como “Boi Pintadinho” e, em Santa
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Catarina, espaço no qual realizo esse estudo, o nome é
“Boi-de-Mamão”.
Trata-se de uma performance, na qual se
misturam músicas, cantorias, encenações da vida,
morte e ressurreição da personagem principal, o Boi. A
performance neste caso é compreendida, segundo
Zumthor (1997), como a ação complexa pela qual a
mensagem poética é, simultaneamente, transmitida e
percebida, reunindo elementos formais das diversas
poéticas da oralidade (canto, narração de histórias,
teatro etc.). Dessa forma, estabelece através de
movimentos, silêncio, pausa, gestos, entonação da voz,
ritmo, olhar e respiração, a comunicação que põe em
ação o emissor, o texto e o receptor. Pensando na
performance da brincadeira do Boi-de-mamão,
observa-se que é desenvolvido diálogos entre
brincantes, narradores e espectadores, constituindo-se,
assim, referências e matizes locais à lenda do Boi.
Sustento, dessa forma, as formas como é contada,
sendo sua representação reinventada na atualidade, a
partir de elementos visuais e sonoros diversificados.
Neste sentido, adentrar em questões referentes à
construção de representação e da sua associação direta
entre cultura e linguagem implica reconhecer que
existem versões variadas para a mesma narrativa, não
sendo possível reivindicar uma suposta autenticidade
ou pureza relacionada a uma dada versão. Neste caso, o
entendimento de representação pode ser útil, tal como
conceituado na perspectiva dos Estudos Culturais, e diz
respeito às formas como se produzem, disputam e
circulam significados, dentro de um circuito cultural
mais amplo. Vale lembrar que uma das características
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da representação é o pertencimento a um sistema
linguístico e cultural e configura-se como um processo
instável. Do mesmo modo, Wortmann entende que a
representação é uma das
práticas centrais na produção
da cultura e um ‘momento’
chave no chamado ‘circuito da
cultura’,
no
qual
os
significados são produzidos, e
circulam, através de diversos
processos e práticas. (2001,
p.6)

Nos Estudos Culturais, as questões relacionadas
às culturas e suas múltiplas manifestações – aquilo que
anteriormente se denominava cultura popular –
ganham notoriedade e merecem ser estudadas, pois
elas conformam o que podemos ser e pensar, tanto
quanto os grandes eventos, instâncias e instituições.

No litoral de Santa Catarina, são comumente
encontradas narrativas, personagens e cenas que
encontram suas referências em uma cultura de base
açoriana. Farias (2000) afirma que ao longo do litoral
catarinense predomina uma cultura na qual predomina
a matriz açoriana, mas que se mescla a outras de base
europeia e africana.
Desta forma é comum encontrarse descendentes de italianos,
alemães, poloneses, negros a
praticarem
costumes
tipicamente
açorianos,
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notadamente na religiosidade,
gastronomia e nos processos
produtivos; fruto de uma
aprendizagem secular. (2000,
p.99)

Atividades ligadas ao mar, tais como a pesca, a
tradição oral validada e transmitida através dos
conhecimentos dos mais velhos, se reconstitui a partir
de memórias como provérbios, rezas, benzimentos,
receitas, cantigas de roda, brincadeiras, histórias,
determinadas festas religiosas e fazem parte das
práticas ligadas à cultura de base açoriana.
Segundo estudos realizados por Leal,
a ideia de cultura açoriana está
cada vez menos dependente da
referência dos Açores como terra
de origem para se passar a
aplicar
ao
conjunto
das
expressões da cultura popular da
área de colonização açoriana no
litoral de Santa Catarina,
incluindo
as
misturas
e
mestiçagens culturais e aquilo
que é produto da criação própria
dos descendentes dos açorianos.
(2007, p.96)

Das atividades que referenciam a cultura de base
açoriana no litoral catarinense observo que o Boi-demamão aparece em toda a extensão litorânea. Destaco
aqui que não há indícios do Boi-de-mamão em Açores,
porém este é conhecido no litoral catarinense como
resultante de grupos da cultura de base açoriana que se
estabeleceram em Santa Catarina. O Boi-de-mamão
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assume, diante desses grupos, configurações diversas:
brincadeira, folguedo, lenda ou história carregada de
símbolos criados pelo próprio grupo.
Ao longo da colonização açoriana no litoral
catarinense foi se consolidando uma identidade cultural
marcada pela cultura transplantada do arquipélago dos
Açores. A essa identidade cultural agregou-se outras
culturas: vicentista, indígenas, negra, italiana, alemães
e poloneses. Segundo Farias (2000), os açorianos
adquiriram novos hábitos e modos de vida, porém,
também agregaram suas marcas aos habitantes locais
de origem vicentista, indígena (no sul do Estado),
negros e, posteriormente, alemães, italianos e
poloneses com sua vivência. Para caracterizar esta
cultura praticada no litoral catarinense pelos
descendentes açorianos e por outras etnias
aculturadas, o historiador Vilson Farias conceituou de
Cultura de Base Açoriana Catarinense. Tal ideia se
construiu a partir de discussões no NEA – Núcleo de
Estudos Açorianos. De acordo com Farias (2000, p.98),
a cultura açoriana é praticada nos Açores e em Santa
Catarina temos uma cultura de base açoriana. As
diferenças entre ambas são notáveis na gastronomia,
religiosidade que perpassa entre lendas e mitos,
literatura popular, hábitos e costumes, artesanato,
arquitetura e brincadeiras infantis. “Assim, faz-se
necessário evidenciar estas diferenças para não se
cometer o erro de querer tornar semelhante o que de
fato é diferente”. Por isso, optei utilizar o termo “cultura
de base açoriana”, destacando aqui, o Boi-de-mamão
praticado no litoral de Santa Catarina.
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Há contadores de histórias e grupos folclóricos
que reencenam e representam a lenda: vida, morte e
ressurreição do Boi-de-mamão. Identifica-se que,
quando se cria e se emprega uma imagem, no caso
deste espetáculo, em que o fenômeno mítico de morte
e ressurreição do Boi são apresentados, mesmo em
versões diferentes vai se (re)construindo a identidade
cultural de um determinado grupo.
Para Hall (2011), a identidade é definida como
relacional, pois sua existência depende de algo que lhe
é externo. Seria, então, a identidade não um fato
natural, mas algo que depende dos diferentes
contextos sociais compartilhados, com diferentes
significados sociais. Ou seja, as identidades são as
posições que o indivíduo assume diante do grupo social
em que se encontra inserido. Por isso, a identidade
assume caráter mutante, fluido.
Dentro de nós há identidades
contraditórias, empurrando em
diferentes direções, de tal modo
que nossas identificações estão
sendo
continuamente
deslocadas.
A
identidade
plenamente unificada, completa,
segura e coerente é uma
fantasia. Ao invés disso, à
medida em que os sistemas de
significação e representação
cultural se multiplicam, somos
confrontados identificar por uma
multiplicidade desconcertante e
cambiante
de
identidades
possíveis, com cada uma das
quais poderíamos nos identificar
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– ao menos temporariamente.
(HALL, 2011, p.13)

A identidade é marcada por símbolos
relacionados a outras identidades. Por isso,
dependendo de tempo e região, personagens são
incluídos ou retirados para atender algumas
especificidades culturais de cada lugar e a própria lenda
do Boi-de-mamão vai adquirindo nomes, ritmos,
personagens e formas de apresentação diferentes.
Ressalto que as personagens não são fixos na história
do Boi-de-mamão. Em algumas performances, não
aparecem personagens como o macaco, cachorro e
Nego Mariano ou ainda há performances em que o
contador de histórias além de narrar atua
simultaneamente como toureiro, boi, cantador,
cabrinha e pai Mateus. No mundo simbólico que
envolve o boi, cada personagem é um símbolo e tem a
sua representação social. Das muitas versões, um
momento de ápice da história é a morte do boi, que
logo é ressuscitado por um benzedor que possui o
poder de proteger as pessoas
contra as doenças e outros
males pela reza. Usa água
benta, galhinhos de certas
plantas,
acende
velas
enquanto vai rezando, às vezes
com expressões ou versos
incompreensíveis. (CASCUDO,
2000, p.588)

O boi representa a força e o trabalho, ajudando
na subsistência no meio rural, e quando o boi morre,
acontece a quebra do ciclo considerado natural e a
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ressurreição do boi representa o retorno deste ciclo.
Como teoriza Hall (2011), as profundas transformações
nas identidades pessoais são provocadas pelas
profundas transformações das sociedades ocidentais
contemporâneas. Hall entende esse processo de “perda
de sentido de si” no indivíduo como “deslocamento ou
descentração do sujeito”. Da descentração do sujeito,
tanto de seu lugar no mundo social e cultural quanto de
si mesmo, abre-se o caminho da “crise de identidade”
para o indivíduo. No viés dessa teorização, Hall afirma
que a identidade permanece sempre em processo e
contínua transformação.
Embora cada contador busque a renovação da
lenda, introduzindo elementos do cotidiano,
principalmente de base açoriana, ainda há sinais de
elementos da cultura africana como as cantorias, o
ritmo, o tipo de instrumentos e o colorido das roupas.
São as culturas mesclando-se: africana e açoriana; logo,
a indumentária escrava transforma-se em traje caipira
na presença de alguns personagens. A letra da cantoria
sofre modificações de acordo com cada região. No
extremo sul de Santa Catarina a presença de
personagens como a Nega Mariana e o Nego Mariano
também remete a cultura africana. Neste caso a Nega
Mariana nos reporta à escrava negra Catirina, mulher
do escravo Chico sendo que esses personagens
também aparecem na lenda Bumba meu Boi e do Boi
de Pernambuco, cuja origem também é africana.
Nesse sentido, a narrativa do Boi-de-mamão no
litoral de Santa Catarina é tida como representativa da
cultura de base açoriana configurando essa cultura
ligada à religiosidade (ou a crença através da
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ressurreição do boi), o poder da cura dos benzimentos
(rituais elaborados pelas pessoas mais velhas
consideradas humildes e com mais vivências), a ironia
que acomoda e/ou denuncia o conflito social, a
brincadeira que proporciona prazer e alegria, o riso que
provoca a libertação.

Analisando as performances da lenda do Boi-demamão observa-se que as histórias migram com seus
interlocutores, como também apresentam variações
adaptando-se ao grupo inserido, mantendo uma
representação social. A lenda do Boi-de-mamão, em
suas variações de nomes, ritmos, personagens e
enredos apresentam elementos característicos de
representação do cotidiano rural, do trabalho da roça e
da pecuária. Atualmente, a lenda declara a
manifestação de um grupo ligado às raízes rurais. As
variações da lenda recheadas de tantos símbolos e
significados apontam para questões sociais, para a
diferença, situações de poder entre o branco e o negro,
índios e caboclos.
Através do simbólico, narrado oralmente e de
forma coletiva, as representações sociais são
analisadas, destacando o conhecimento produzido
na/pela representação constituída em um determinado
grupo, através da linguagem oral e corporal. Ou seja,
através do contexto social que grupos, com objetivos
específicos e em comum, podem adquirir
conhecimentos constituídos de simbologias ligadas aos
interesses, desejos, satisfação e frustrações humanas.
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Fátima Maria da Rocha Souza (UEA)

Orides dançava seu olhar. Acompanhava com o
olhar seu mundo e o mundo a sua volta. A dança de
Orides é circular, oscilando entre o silêncio de sua
filosofia e a contundência de seus versos. Selvagem.
Vida e obra. Sua própria tessitura, dura. Sua própria
dicção, suave. Armou sua teia, sua armadilha para durar
no tempo do silêncio das palavras. Sua voz poética
exalava silêncio e poesia. Em forma de aço, esculpia o
seu tempo.
Dizia ao mundo que “a lucidez alucina”. Por isso,
usando os versos de Peter Pal Pelbart, dedicamos essa
comunicação:
Aos que alguma vez já
desconfiaram que essa vida
morna e tola que nos é
oferecida e alardeada como a
única possível, desejável e
saudável
esconde
outras
tantas.
Cuja
beleza
e
reinvenção cabe reinventar.
(1993, p.13)

Dizer de Orides é melhor assim: que nos envolve,
ao mesmo tempo nos arrebata, nos desloca, nos faz um
convite sempre: voltar várias vezes ao jogo, atentando
para novas dimensões e sentidos que a vida toma a
partir das possibilidades da linguagem, de seus
segredos. Posições em xeque: círculo, centro e
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divindade. Mas divindade que perversa se permite
perplexidades e devorações, pois autofágica. Dizer dela
viva, pulsante, multiplicada, galáxias. Sua vida
arrebatada, impulsiva, e sua dicção, sua poesia, concisa.
Orides solicitava de seu leitor um estado de
atenção em que estar atento pode ser estar pronto
para compreender o devir e a intensidade ao mesmo
tempo. É, por um instante, ser capaz de afetar-se.
Sendo o nosso tempo baseado na aceleração da vida,
através de seus supostos projetos produtivos, faz-se
necessário encontrar uma poética que nos permita
alcançar um outro tempo, aquele que, descoberto e
desvendado por nossa vivência, consiga atingir um
pensamento em torno da delicadeza, da sensibilidade e
da dignidade de viver. Reflexão a partir da linguagem,
pensamento como exercício de filosofia, vida através da
poesia.
Vejamos como Deleuze evidencia as relações,
variável o nível de potência, que os indivíduos mantêm
uns com os outros e a capacidade de serem afetados
por isso.
Segundo ele:
Os afetos são devires: ora eles
nos enfraquecem, quando
diminuem nossa potência de
agir e decompõem nossas
relações (tristeza), ora nos
tornam mais fortes, quando
aumentam nossa potência e
nos fazem entrar em um
indivíduo mais vasto ou
superior (alegria). Espinoza
está sempre se surpreendendo
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com o corpo. Ele não se
surpreende de ter um corpo,
mas com o que o corpo pode.
Os corpos não se definem por
seu gênero ou sua espécie, por
seus órgãos e suas funções,
mas por aquilo que podem,
pelos afetos dos quais são
capazes, tanto na paixão
quanto na ação. Você ainda
não
definiu
um
animal
enquanto não tiver feito a lista
de seus afetos. [...] sempre se
tem os órgãos e as funções
que correspondem aos afetos
dos quais se é capaz. Começar
por animais simples, que têm
somente um pequeno número
de afetos, e que não estão em
nosso mundo, nem em um
outro, mas com um mundo
associado
que
souberam
talhar, cortar, recosturar: a
aranha e sua teia, o piolho e o
crânio, o carrapato e um canto
de pele de mamífero, eis os
animais filosóficos e não o
pássaro de Minerva. Chama-se
sinal o que desencadeia um
afeto, o que vem efetuar um
poder de ser afetado: a teia se
agita, o crânio se dobra, um
pouco de pele se desnuda.
Nada a não ser sinais como
estrelas em uma noite negra
imensa. Tornar-se aranha,
tornar-se piolho, tornar-se

387

carrapato,
uma
vida
desconhecida, forte, obscura,
obstinada. (1998, p.73)

Eis a questão: definir os corpos pelos afetos,
privilegiando essa capacidade de ser afetado, enquanto
conhecer algo implica envolver-se na feitura de uma
lista de afetos. Na complexidade dos animais simples,
minuciosas, mas potentes ações: a recostura, o corte e
o talho. Quase imperceptíveis, provocam um
desdobramento do olhar em ver e reparar, fazer isso
com os impulsos potentes do piolho, da aranha e do
carrapato, por exemplo. A percepção do afeto é
marcada por um sinal que desencadeia, desdobra,
desmonta o tecido, visto que “a teia se agita, o crânio
se dobra, um pouco de pele se desnuda”. Sinais como
as “estrelas em uma noite negra imensa”, ou no dizer
provocador de Orides, em “um céu estrelado dentro de
mim”.
No poema “Teia” de seu último livro homônimo,
há uma ruptura com o sentido imediato das coisas, pois
interessa uma outra teia que não esperada, além da
ideia trabalhada de armadilha. Embora o fazimentodesfazimento esteja imediatamente associado a um
sentido tátil, é o olho que vê despertando o estado de
atenção através do recorte, do enquadramento que faz.
Nesse poema, a linguagem é condensada, a ideia é
espremida em imagens simbólicas, aqui cada palavra
tem a força da imagem.
A teia, não mágica
mas arma armadilha a teia,
não
morta
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mas sensitiva, vivente a teia,
não
arte
mas trabalho, tensa a teia, não
virgem
mas intensamente prenhe:
no centro
a aranha espera.
(FONTELA, 1996, p.13)

Valorizando os gestos mínimos, precisamos
pensá-los delicadamente pelo viés do movimento. Não
se espera do movimento uma performance aparente,
mas compreende-se, ao contrário, os impulsos capazes
de gerá-lo antes mesmo dele acontecer. Nesse sentido,
busca-se um puro acontecimento que possa remeter às
potencializações, mínimas que sejam, dos gestos. Sobre
a “potência de amar” e o “puro acontecimento” reparar
num trecho do livro Diálogos, de Deleuze:
À minha vontade abjeta de ser
amado,
substituirei
uma
potência de amar: não uma
vontade absurda de amar
qualquer um, qualquer coisa,
não se identificar com o
universo, mas extrair o puro
acontecimento que me une
àqueles que amo, e que não
me esperam mais do que eu a
eles,
já
que
só
o
acontecimento nos espera. [...]
Fazer um acontecimento, por
menor que seja, a coisa mais
delicada
do
mundo,
o
contrário de um drama, ou de
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fazer uma história. Amar os
que são assim: quando entram
em um lugar, não são pessoas,
caracteres ou sujeitos, é uma
variação atmosférica, uma
mudança
de
cor,
uma
molécula imperceptível, uma
população
discreta,
uma
bruma ou névoa. (1998, p.23)

Orides Fontela, à sua maneira aristocrática,
agindo em sua poesia com “bom senso”, “bons modos”,
contenção, mostrou em seus artigos sua verve
irreverente, respondendo com frases cortantes aos
apelos da classe média bem comportada.
A literatura que produziu junto aos seus artigos
era fruto de um trabalho árduo e bem refletido, um
exercício de vida. Em seus artigos, tecia as
considerações necessárias para desenvolver um
pensamento crítico voltado para a literatura e para a
elaboração de sua poesia. Antes de ser uma intuição de
seu espírito, significava primeiro um exercício político
em relação ao seu posicionamento no ofício de
escritora e pensadora das questões importantes de seu
tempo. Além da importância do trabalho com a escrita,
buscava afinar o espírito, tão abalado por pressões
mercadológicas que oprimem o sujeito socialmente a
ponto de influenciar na força e fôlego necessários para
continuar praticando dignamente valores voltados ao
desenvolvimento de um estar no mundo.
Do depoimento de Orides extraímos os seguintes
trechos:
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“Alta agonia é ser, difícil
prova” é o primeiro verso de
um soneto meu, escrito aos 23
anos – um soneto muito
importante para mim, pois é
uma espécie de programa de
vida, que não renego nunca e
nem
jamais
conseguirei
cumprir, porém é minha tarefa
tentar. Difícil prova sim,
impossível, pois isso constitui
propriamente o humano. E,
claro, todas as ferramentas
servem,
principalmente
a
religião (sobre o aspecto
místico), a poesia – intuições
básicas e... musicais, que tive
de nascença – e a bem mais
recente, a filosofia. Deixando a
religião de lado (mas fica lá,
por baixo), falemos só de
poesia e filosofia. Arcaica
como o verbo é a poesia, velha
como o cântico. A poesia,
como o mito, também pensa e
interpreta o ser, só que não é
pensamento puro, lúcido.
Acolhe o irracional, o sonho,
inventa e inaugura os campos
do real, canta. Pode ser lúcida,
se pode pensar – é um logos –
mas não se restringe a isso.
Não importa: poesia não é
loucura nem ficção, mas sim
um instrumento altamente
válido para apreender o real.
Qual a minha posição? – ou
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pelo menos meu ideal de
poesia é isso. Depois é que
surgem o esforço para a
objetividade e a lucidez, a
filosofia. Fruto da maturidade
humana, emerge lentamente
da poesia e do mito, e inda
guarda as marcas de conascença, as pegadas vitais da
intuição poética. Pois ninguém
chegou a ser cem porcento
lúcido e objetivo, nunca. Seria
inumano, seria loucura e
esterilidade. Bem, aí já temos
uma diferença básica entre
poesia e filosofia – a idade, a
técnica, não o escopo. Pois a
finalidade de entender
o real é sempre a mesma, é
“alta agonia” e “difícil prova”
que devemos tentar para
realizar nossa humanidade.
Isso é o que temos a dizer,
inicialmente, sobre filosofia e
poesia.”
Maus versos, mas intuição
válida. Pensar dói mesmo, faz
cócegas,
pode
ser
tão
irreprimível
como
a
curiosidade da aluninha. E de
que adianta? Bem, o caso é
que eu não engolia, nem
engulo, respostas já prontas,
quero ir lá eu mesma, tentar.
Tentava pela poesia. Ora, uma
intuição básica de minha
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poesia é o “estar aqui” – autodescoberta
de
tudo,
problematizando
tudo
ao
mesmo tempo. Só que este
“estar aqui” é, também, estar
“a um passo” – de meu
espírito, do pássaro, de Deus –
e este um passo é o
“impossível” com que luto. É o
paradoxo que exprimo num
poemeto
Próxima: mais ainda estrela
muito mais
próxima.”

estrela

que

[...]
Nem dava; faltava base
econômica e cultural. Pobre e
vindo apenas do
Normal só consegui terminar o
curso. Mas me diverti muito.
A poesia foi indo, como deu.
Preocupou-se com a forma, a
técnica – Helianto, do tempo
da faculdade – e chegou à
meta-poesia – Alba. Depois
tentei voltar, tornar o papo
mais concreto – Rosácea, Teia.
Mais próxima ao cotidiano,
mais sofrida, é como ela está,
e eu também. Conseqüências
da
pobreza,
do
envelhecimento, das mágoas.
Lamento ter perdido a passada
ingenuidade (e imunidade)
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mas não creio que mudei de
pele, não é possível. O futuro é
propriamente
falando
o
imprevisível – e não sei onde a
pesquisa
poética
e
o
pensamento selvagem me
levarão. E inda acrescentei à
minha salada o zen-budismo –
com bons resultados, aliás – e
agora
procuro
outros
“ingredientes”, se possível.
Não estar satisfeita é bem
humano.”
Persigo a aguda trama da meta
morfose.
[...]
...mas poesia como fonte que
incita e embriaga.
Só isso cabe ao poeta: ser fiel à
voz interior, sem forçar, sem
filosofar explicitamente. Deixar
que, naturalmente, filosofia e
poesia
se
interpenetrem,
convivam,
colaborem.
Nasceram juntas, sob a forma
de mito, e juntas sempre,
sempre colaboram para criar e
renovar a nossa própria
humanidade. (PUCHEU, 1998,
p.13-16)

Entendemos essa concepção de poesia como
exercício. Vozes e sentidos que se entrecruzam e
surpreendem estados novos e configurações internas
que se criam interagindo com forças interiores e
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externas. Uma passagem não-linear convida sempre
para que áreas distintas do pensamento se
“interpenetrem, convivam, colaborem”, ganhem
textura os estados visíveis e invisíveis. Existe em
exercício, um estado de insatisfação que é humano,
pois gerado por situações externas ao meio:
“consequências da pobreza, do envelhecimento e das
mágoas”, e que é realizado sem nenhuma pretensão.
Nesse caso, há um embate corpo a corpo que é movido
pela curiosidade extrema. E para ela, boa ferramenta é
a condição de poeta corpo a corpo com a linguagem.
Um jogo em que não sobressaem as regras, mas a copresença de estados visíveis e invisíveis. Então a
interpretação do ser não é puro pensamento puro, mas
“pegadas vitais da intuição”, “alta agonia” e “difícil
prova”. E a humanidade que advém daí é subjetivação,
sujeito em ação, prova da metamorfose. A textura que
se cria, própria da consistência subjetiva, faz parte de
um processo contínuo de ruptura.
Entendemos melhor esse processo quando lemos
alguns trabalhos da psicanalista Suely Rolnik. Vejamos
um trecho de “Pensamento, corpo e devir: uma
perspectiva
ético/estético/política
no
trabalho
acadêmico”:
No visível há uma relação
entre um eu e um ou vários
outros (como disse, não só
humanos),
unidades
separáveis e independentes;
mas no invisível, o que há é
uma textura (ontológica) que
vai se fazendo dos fluxos que
constituem nossa composição
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atual, conectando-se com
outros fluxos, somando-se e
esboçando
outras
composições.
Tais
composições, a partir de um
certo limiar, geram em nós
estados inéditos, inteiramente
estranhos em relação àquilo
de que é feita a consistência
subjetiva de nossa atual figura.
Rompe-se assim o equilíbrio
dessa nossa atual figura,
tremem
seus
contornos.
Podemos dizer que a cada vez
que isto acontece, é uma
violência vivida por nosso
corpo em sua forma atual, pois
nos desestabiliza e nos coloca
a exigência de criarmos um
novo corpo – em nossa
existência, em nosso modo de
sentir, de pensar, de agir, etc.
– que venha encarnar este
estado inédito que se fez em
nós. E a cada vez que
respondemos
à
exigência
imposta por um destes
estados, nos tornamos outros.
(ROLNIK, 1993, p.7)

Essa relação óbvia é ao mesmo tempo muito
delicada, pois situa-se entre “um eu e um ou vários
outros”. Movimenta um território dividido em esferas
sensíveis do visível e do invisível, textura, fluxos e
estados inéditos, primordiais para fazer “tremer” os
limites, para obter um corpo novo que participa e
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influencia nossas ações, recuperando o estado inédito
da expressividade, com a qual podemos sempre nos
surpreender. Afinal, nessa mudança é a multiplicidade,
a multiplicação de possibilidades que nos fazem pensar
saídas mesmo que isso pressuponha a volta. Quando
Orides diz que “abstraí, abstraí, abstraí”, encontra a
saída de si, em seu próprio devir.
Numa leitura mais atenta da teia poética de
Orides, percebemos a criação de uma “teia sensitiva,
vivente”. Como a teia, a linguagem encontra-se em
frágil construção contínua, atravessada por silêncios
que constituem ao longo da escrita, uma armadilha.
“Fatos são palavras ditas”, aqui interposta por essa
delicada construção que, fio a fio, é tecida/regida por
uma duração. Enquanto as mãos elaboram o tecido
escrito, “o amorosamente tramado”, fazem também um
percurso temporal que diz da qualidade ou intensidade
dessa duração.
Desobrigada do fim, a experimentação dessa
duração delineia-se em processo contínuo uma vez que
“da vida não se espera resposta”. Assim, a poeta lançase para experimentar as palavras e, através delas,
descobrir a multiplicidade do real. Na obra de Orides, é
bastante representativa da tecelã, a figura da aranha.
Essa escultora/fiandeira que segrega seda elabora um
movimento todo seu a fim de fabricar lentamente sua
teia. A teia de aranha é uma tela de fios finíssimos que
formam uma espécie de rede elástica e que é produzida
pelas aranhas a fim de captar insetos para sua
alimentação. Pressupondo a espreita, enquanto
prepara cuidadosamente a teia, a aranha é afetada por
um delicado movimento interior – “curva-te és
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infinitamente mais estranho”, que define para ela uma
capacidade
de
encontrar-se
em
constante
transformação. Nessa metamorfose/metaformose,
irradia-se, tanto para a aranha como para a teia, uma
operação em que se mapeia, a cada construção, uma
nova configuração.
Em Orides Fontela, o tempo assume diversas
configurações dando-nos a impressão de constituir uma
constante brincadeira, remetendo ao universo lúdico de
construção do ser através da linguagem. Deste modo, a
poeta lança o corpo para experimentar o real, fazer
com que através da nossa própria experiência as coisas
passem a ter existência como se fosse uma maneira de
esculpir esse tempo.
Desdobrando, retorcendo e desmontando seu
material, diz palavras pelo mundo esculpindo o ar.
Vejamos agora o poema “Escultura”:
O aço não desgasta
seus espelhos múltiplos curvas
arestas apocalíptica fera.
O aço não se entrega e nem se
estraga é forma
– presença imposta sem
signos. O aço ameaça
– imóvel –
com a aspereza total de seu
frio.
Ó forma violenta pura
como
emprestar-te
algo
humano
uma vivência um nome?
(FONTELA, 1988, p.85)
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Na escultura do eu, é preciso pensar na energia
que impulsiona o trabalho do corpo. O metal sozinho,
liso e plano, ganha recortes em dobra. Existe uma mão
que respeita o embate com o aço, afinal ele “não se
entrega nem se estraga”. A presença do aço ameaça,
mas também permite, com sua violência e seu frio
metal, uma vivência.
Do primeiro ao último livro um caminho é
traçado, constituindo imagens que ganham corpo a
partir do trabalho com a própria palavra que ela vai
lapidando, e parecem esculpir um tempo próprio à
medida que nós nos submetemos a ele.
Os símbolos estão presentes de forma muito
significativa em toda obra de Orides Fontela,
apontando para a importância subjetiva de construir
significados a partir da relação entre o leitor e o
mundo. Se o importante é o ato de fazer, a prática de
incomodar-se com o que se apresenta pronto, nossa
abertura deve pretender receber a qualquer momento
uma “carta” como a do seu poema dizendo que “da
vida não espero resposta”. Daí estar sempre presente,
em nossas mãos e sob nossa responsabilidade, a
possibilidade de sonhar e realizar intensamente a vida.
Esculpir o tempo seria uma tentativa de compôlo de muitos momentos passageiros. Advém daí a
originalidade de Orides Fontela, pois em uma atitude
positiva e simultaneamente negativa de criar e destruir,
esculpe suas palavras: coisas e pessoas transformadas
pelo tempo.
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Fernanda Reis da Rocha (UERJ)

A
ficção
veigueana
está
imortalizada
através de uma
narrativa
desafiadora, que
nos
inquieta
profundamente e
nos aponta para
os problemas do
ser human o e de
suas
circunstâncias,
pois o autor lida,
principalmente,
com o sentido de
nossa existência: a
liberdade (SOUZA
E SILVA)

Nascido na cidade de Corumbá de Goiás, José
Jacinto Pereira Veiga (1915-1999) consolidou-se, desde
sua estreia literária com Os cavalinhos de Platiplanto
(1959),
como
um
autor
contemporâneo
constantemente relacionado ao gênero fantástico e às
narrativas envolvendo aspectos situados no campo do
maravilhoso, do absurdo e do alegórico.
Bem acolhido por público e crítica e vencedor de
importantes prêmios como o Machado de Assis, em
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1997, oferecido pela Academia Brasileira de Letras pelo
conjunto de obra, esse romancista e contista quase
sempre edifica seus escritos em temáticas e tópicos,
como menciona Souza e Silva (2002), com uma linha
composicional
semelhante:
as
transformações
deflagradas e vivenciadas por cidades afastadas e
interioranas e seus moradores quando esses passam a
serem alvos de situações insólitas e estranhas. Essa
mesma afirmação é compartilhada por Mário da Silva
Brito, autor responsável pelo texto presente na orelha
do livro de Veiga:
José J. Veiga constrói o seu
universo de ficção partindo do
corriqueiro e daí a pouco está
no campo do insólito e chega
até o pânico encadeando
complexas, desesperadas e
desesperadoras
situações
surreais, metarreais, se assim
se pode dizer (BRITO, 1995)

Caracterizada por Silverman (2000) como uma
escrita marcada por um estilo lacônico e
aparentemente simples; por aspectos que tendem a
formular uma introspecção mais sinistra e sombria e
uma atmosfera asfixiante; pela presença de uma
estrutura contida e um pequeno rol de personagens; e
pela presença de passagens próximas ao mundo da
fantasia e do estranhamento, as narrativas veiguianas
encontram-se muitas vezes prontas a questionar e a
investigar as condições do ser humano quando esses se
veem cercados por um ambiente opressor, repressor,
violento e extremamente autoritário e que lhes inibe
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qualquer possibilidade de libertação, caso esse
amplamente vivido pelo Brasil a partir de meados da
década de 1960, com a instituição do regime militar:
Nas [...] narrativas [...] de José
J. Veiga [...] há uma persistente
tendência de questionar os
parâmetros filosóficos das
realidades universais, bem
como parodiar, na verdade
parabolizar, a repressão e a
opressão brasileiras desde
1964. (SILVERMAN,
2000,
p.350)

Entre as diversas produções desse escritor
goiano, escolhemos Sombras de reis barbudos como
corpus a ser explorado. Publicada em 1972 – pleno
auge do regime ditatorial – essa novela trataria,
segundo Turchi (2005), de situações que beiram a
opressão, o poder e a censura em suas formas mais
extremas: o jovem Lucas – narrador protagonista –,
para cumprir com a vontade de sua mãe, recorda e nos
conta a história acerca da construção e consolidação de
uma fábrica em sua terra natal, Taitara. Esse
empreendimento, conhecido como Companhia e
idealizado por Baltazar – tio do personagem central e
que logo após a inauguração, será afastado e desligado
das funções de presidente e mantenedor do
estabelecimento em questão –, aos poucos passará a
dominar, a controlar e a impor seus pensamentos,
regras e ideais a todos os habitantes dessa pequena
cidade interiorana.
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Construída tendo como núcleo um pequeno
número de personagens (a família de Lucas e a menção
a alguns poucos moradores), Sombras utiliza-se de três
recursos recorrentes: o embate entre realidade e
imaginação, as interessantes e precisas reflexões do
narrador-protagonista ao opinar sobre os eventos
narrados e a presença maciça de acontecimentos
causadores de estranhamento tanto por parte dos
participantes do enredo como do próprio leitor.
No presente trabalho, teremos como foco o
estudo desse último aspecto: a constituição de uma
leitura alegórica desses elementos insólitos. Sendo
assim, nosso objetivo primordial será compreender e
analisar quais são as alegorias presentes na obra, se as
mesmas
estariam
relacionadas
ao
contexto
extraliterário e de que maneira tal leitura pode ser
estabelecida. Para tanto, usaremos como principal
instrumento referencial a própria narrativa veiguiana,
de onde fragmentos significativos serão selecionados e
debatidos ao decorrer de todo esse artigo.
Atentando-nos a isso, julgamos necessário
organizar nosso trabalho da seguinte forma: em um
primeiro momento, debateremos as diferentes e
diversas definições de alegoria, bem como a relação
desta com os contextos de produção da narrativa e com
o gênero fantástico; em seguida, abordaremos de
forma sucinta a literatura brasileira produzida no
período compreendido entre os anos iniciais da década
de 1970. Após esses dois momentos teóricos,
voltaremo-nos exclusivamente para a prática, ou seja, a
interpretação, discussão e análise de alguns elementos
presentes em Sombras.
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Os conceitos e pressupostos referentes à
temática da alegoria e do contexto literário terão sua
fundamentação baseada, respectivamente, nas obras
de autores como João Adolfo Hanse, Tzvetan Todorov,
Renato Franco, Marco Augusto Gonçalves e Heloísa
Buarque de Hollanda. Cabe mencionar, por fim, que os
artigos científicos de estudiosos como Luís André
Nepomuceno, Vera Lúcia Mendes Paganini e Maria
Zaira Turchi contribuirão para a discussão e
desenvolvimento da parte interpretativa de nosso
objeto de pesquisa.

O recurso alegórico consolidou-se como objeto
de estudo de diversos teóricos em diferentes
momentos da história. A seguir, selecionamos três
diferentes visões acerca dessa temática.
A primeira delas é apresentada por Hansen
(1986). Em sua obra, a alegoria, procedimento
relativamente próximo da metáfora, define-se por meio
da intencionalidade de seu emprego pelo escritor e
pelo seu desvelamento por parte do leitor. O papel
desse último adquire extrema relevância, pois, ao
desconhecer e desconsiderar determinados elementos
como alusões implícitas, todo o sentido da narrativa
alegórica pode ser desconstruído e perdido:
O critério da legibilidade da
alegoria
como
expressão
retórica
é,
classicamente
pensado, o desse discurso
implícito:
seu
desconhecimento,
sua

405

obscuridade
ou
sua
incoerência
determinam
alterações
na
recepção.
(HANSEN, 1986, p.18)

Todorov, importante estudioso das questões
ligadas ao gênero fantástico, menciona e expõe em
Introdução à literatura fantástica (2012) aspectos
intrínsecos à alegoria e sua relação com o universo da
fantasia. Tendo como fio condutor as reflexões de
Angus Fletcher e Quintiliano, o filósofo e linguista
búlgaro interpreta o procedimento literário em questão
como algo que estabelece o trânsito entre dois ou mais
sentidos e que pode assumir duas diferentes facetas: a
direta (quando a literalidade de expressões é
desconsiderada em detrimento da criação de imagem
figurada) ou indireta (onde tanto o sentido denotativo
como conotativo são mantidos, propiciando a
ambiguidade).
Dessa forma, a linha entre o fantástico e a
alegoria configurar-se-ia como um limite muito tênue:
ao interpretarmos um termo (ou fato) como alusivo a
outro que, por algum motivo, não pode ser explicitado,
temos a perda e o esfacelamento da dúvida e da
hesitação, caracteres primordiais para a instauração da
narrativa e da leitura fantástica.
Por fim, temos as ideias de Franco (1998), teórico
que realiza a aproximação entre o recurso alegórico e a
desestruturação: o abismo existente entre o real e o
ficcional, as certezas e as dúvidas, a totalidade e os
fragmentos, tensões essas relacionadas à modernidade
e ao sujeito constituído nesse período. Seria, pois,
função primordial da alegoria remeter seu leitor para
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um mundo de incertezas, onde nada é exatamente o
que parece ser e palavras tendem a ganhar significação
e contornos múltiplos.
A alegoria expressa, portanto, um mundo em
ruínas – um mundo em que uma visão serena acerca da
existência não se sustenta mais. Ela – a visão alegórica
– implica um olhar aflito, um desesperado sentimento
de esfacelamento de todas as certezas. Do mesmo
modo, nada a caracteriza melhor do que a súbita
sensação de vertigem, de que estamos todos
envolvidos num turbilhão voraz que elimina todo ponto
fixo, toda referência a um sujeito ou objeto imóvel.
(FRANCO, 1998, p.149)
Para fundamentar suas ideias, o autor recorre e
explicita as concepções de dois importantes estudiosos
da produção literária dos séculos XIX e XX: Benjamin e
Georg Lukács. Ambos destacam a importância da
representação da História por meio do alegórico como
algo distanciado da ordem e próximo do caos e da
degradação, cerceadores do homem moderno.
Baseado nessas colocações, podemos identificar
um traço comum em todos os críticos e estudiosos
literários acima: a alegoria invocaria a significação
dupla (ou múltipla), resultante de diferentes leituras e
interpretações possíveis para um mesmo texto e
dependente do conhecimento e do contexto que
cercam determinado leitor. Será esse aspecto uma das
principais razões para tal recurso literário ser explorado
ao decorrer de 1960 e 1970, período de instituição e
desenvolvimento do regime militar brasileiro.
Iniciada em 1964 com um golpe de Estado, a
ditadura provocou inúmeras e drásticas alterações em
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todas as bases e segmentos de nosso país: atos
institucionais promulgavam proibições e definiam
comportamentos a serem seguidos, uma nova
Constituição passa a vigorar e cercear muitas das
liberdades individuais, a censura perpassa as
manifestações artísticas e todo o tipo de informação
que chega à população e a violência utilizada pelos
órgãos relacionados ao poder para fazer valer seus
ideais ecoa por meio da prática irrestrita da tortura
física e mental a todos aqueles contrários ao governo
vigente.
No entanto, o decênio de 1970 é o período que
nos interessa retratar, em virtude da obra analisada ter
sido inicialmente publicada em 1972. Constantemente
lembrado como um momento de mudanças
econômicas (o começo do conhecido “Milagre
Econômico”), políticas (posse do general Médici e, com
ele, o crescimento das perseguições, das prisões, dos
desaparecimentos e das mortes de todo e qualquer
opositores do regime autoritário) e culturais (a
consolidação da televisão como meio de comunicação e
como bem de consumo a ser exibido em todos os lares
brasileiros; a censura a peças de teatro e a obras de
outras manifestações artísticas), essa década, no
entanto, também provocou relevantes alterações em
outro âmbito nacional: a literatura.
Segundo Gonçalves e Hollanda (2005), o livro
adquire estatuto de produto cultural, o mercado
editorial sofre um significativo crescimento e a figura
do escritor reformula-se e profissionaliza-se,
transformando assim toda uma imagem antiga criada e
associada ao artista das letras (o modo de divulgação
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de obras, o mercado consumidor e sua influência
acerca do que deve ser ou não produzido e editado,
etc). Ademais, esses pesquisadores, assim como Franco
(1998), destacam a adaptação pela qual passou a
linguagem literária, buscando caminhos alternativos e
indiretos de expressar tudo aquilo que desejava – em
razão da repressão e da censura -, e habilitando-se para
competir e diferenciar-se da televisão, veículo que,
como já mencionamos, assume a instância de precursor
e detentor de informações:
o romance, para sobreviver, foi
obrigado a modificar os rumos
de seu destino: ainda sofrendo
interdições
da
censura,
despojado de sua tradicional
matéria histórica, expropriado
na
linguagem
ou
nos
procedimentos técnicos mais
tradicionais,
socialmente
desprestigiado – visto que a
televisão ajudou a soterrar a
aura da obra literária entre nós
– [...] ele redefiniu tanto sua
matéria como sua linguagem.
Forçado a se diferenciar
nitidamente da linguagem da
televisão, foi objetivamente
impelido à experimentação e à
busca de novos procedimentos
narrativos.
Nesse
trajeto,
frequentemente, a natureza
rarefeita das atuais relações
sociais, bem como o aspecto
fantasmagórico de que a
sociedade
se
revestiu,
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instigaram-no a utilizar modos
originais e indiretos de narrar
[...] (FRANCO, 1998, p.123 –
grifos da autora)

Nesse fragmento, o teórico consegue resumir
todos os pontos válidos acerca dos romances surgidos
nos anos 70, narrativas essas que, por meio da
fragmentação textual, do realismo bruto, das técnicas
jornalísticas e de denúncia, do fantástico, das metáforas
e das alegorias, procuraram retratar o tempo e o
contexto que as envolviam profundamente.
Vistas tais informações, analisemos, a partir de
então, alguns aspectos fantásticos presentes na novela
veiguiana que podem ser interpretados como alusões
(tanto explícitas como implícitas) ao contexto políticosocial existente no Brasil ditatorial.

Por meio do rol de apontamento a seguir,
pretendemos indicar as razões pelas quais se torna
viável interpretar a Companhia como uma grande
alegoria à ditadura militar brasileira, uma vez que ela
reúne em si todos os principais aspectos
caracterizadores do governo da época: o autoritarismo
e a atmosfera de terror, temor e opressão advindos
desse regime, a imposição de regras e o emprego da
violência como instrumento para controlar a sociedade.
A fábrica surge em Sombras como um grande
projeto empreendido por Baltazar, tio de Lucas, e que
requer investimentos cedidos tanto por empresários
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nacionais como internacionais; entretanto, não decorre
muito tempo para uma primeira grande reviravolta:
Baltazar é afastado da direção, contrai uma doença (em
nenhum momento nomeada ou especificada pela
narrativa) e novos chefes iniciam uma série de
mudanças na dinâmica da cidade e de seus moradores.
Logo nos primeiros dias do
golpe muita gente ligada a tio
Baltazar foi demitida em duas
ou três penadas, e não havia
motivo para meu pai ser
poupado. Com certeza a
demora era porque os novos
chefes estavam futucando lá a
ficha dele para ver se rendia
algum outro castigo a mais,
demissão só podia ser pouco
para o cunhado do chefe
antigo. Os dias de meu pai
estavam contados, só ele não
via. (VEIGA, 1995, p.25 – grifos
da autora)

Nesse fragmento, explicita e intencionalmente
Veiga optou por usar a palavra “golpe”, termo que logo
remete o leitor para o contexto vivenciado pelo Brasil
na década de 1970. Existe, também, a indicação das
consequências àqueles contrários aos novos detentores
do poder: são despedidos, afastados, banidos,
castigados – atitudes essas tomadas pelo regime diante
daqueles denominados como inimigos. Ademais, ao
pensar na abreviação de Companhia (CIA) remetemonos ao órgão de segurança americano, instituição de
papel fundamental para a imposição e consolidação da
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ditadura nos países pertencentes à América Latina
(SILVERMAN, 2000).
Ao decorrer da novela, a Companhia estabelece
leis e proibições, muitas vezes excêntricas e “bobocas”
(segundo Lucas) – como não rir em público e não olhar
para o céu – e que devem ser seguidas à risca pelos
citadinos, com o perigo de sofrerem represálias caso
tentem burlá-las. Tal comportamento lembra-nos dos
inúmeros atos institucionais promulgados ao longo dos
governos militares, que objetivavam, principalmente,
estabelecer um rígido controle e cercear atitudes,
ações, pensamentos e comportamentos da sociedade
brasileira.
É relevante notar as diferentes emoções
despertadas pela fábrica e por seus fiscais nos
personagens da narrativa, incluindo os experimentados
pelo próprio protagonista. No início, há entre a
população de Taitara o desenvolvimento de um
sentimento de admiração, exaltação, respeito e orgulho
por abrigar um empreendimento tão imponente; após
a imposição de leis e o cerceamento da liberdade
individual e coletiva, todos esses anseios positivos são
substituídos pela raiva, o ódio, o temor e a passividade.
Através de diversas falas de Lucas, como a que se
segue: “Que direito tinha ela de decidir o que convinha
e o que não convinha a gente ver?” (VEIGA, 1995,
p.53), intuímos até mesmo o cultivo de uma certa
revolta e questionamento diante dos desmandos da
Companhia, porém ele parece ser o único a procurar
verbalizar e apresentar tais concepções e ideias.
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Além disso, não podemos deixar de abordar o
uso da violência física pela Companhia, a fim de que
suas leis e restrições fossem cumpridas rigorosamente:
Além disso, não podemos deixar de abordar o
uso da violência física pela Companhia, a fim de que
suas leis e restrições fossem cumpridas rigorosamente:
A Companhia devia saber o
que estava fazendo porque
apesar de todos os perigos
algumas pessoas tentaram
pular muros e foram agarradas
antes mesmo de porem os pés
do outro lado. Um menino
gaguinho que sentava perto de
mim na escola teve os dedos
da mão direita costurados um
no outro no hospital da
Companhia
[...].
Outros
voltaram do hospital com um
aparelho de ferro atarrachado
nas pernas para impedí-las de
se dobrarem, outros voltaram
com a mão metida numa
espécie de sacola de couro
presa no punho com um peso
de muitos quilos dentro.
(VEIGA, 1995, p.46-47 – grifos
da autora)

Agressões e “experimentos” como os
mencionados acima se tornaram uma rotina cruel no
Brasil durante a ditadura: a tortura, seja ela física ou
psicológica, direta ou indireta, encontrou respaldo em
diferentes órgãos (Marinha, Aeronáutica, Exército, DOICODIs, Oban) e atingiu, sem restrições, homens,
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mulheres, jovens, idosos e até mesmo crianças de
todos os segmentos sociais. Muitos foram aqueles que
não conseguiram resistir: morreram em virtude dos
ferimentos infligidos e não foram raras as famílias
impedidas de velar e enterrar seus mortos. Outros,
após serem levados para dependências vinculadas ao
governo, e lá se depararem com todo o tipo de sorte,
desapareceram misteriosamente e até hoje não se sabe
ao certo e publicamente o que lhes ocorreu
(ARQUIDIOCESE, 2011).
Dois trechos explicitam a autoridade da
Companhia diante da vida e da morte, poder esse em
nenhuma passagem contestado ou confrontado pelos
habitantes de Taitara. No primeiro, temos uma
conversa entre os pais de Lucas, em que a mãe
verbaliza, num dos poucos momentos, sua opinião
sobre o local, sendo rapidamente silenciada pelo
marido:
- Você acha que a Companhia
é
responsável
pelos
nascimentos e mortes? Acha?
- Por algumas mortes, é – disse
mamãe. [...]
- Veja lá como fala – disse ele.
– A Companhia trabalhando
sem descanso em benefício de
todos,
e
tratada
dessa
maneira. E logo por quem!
Pela mulher de um fiscal [...]
(VEIGA, 1995, p.54 – grifo da
autora)

414

Já no segundo, temos a reprodução, feita pelo
narrador, da fala de seu antigo empregador na qual o
assunto central envolve Horácio (progenitor do
protagonista), desaparecido do convívio familiar após
enfrentar problemas ao se desligar de seu emprego na
fábrica e dado como morto por todas da cidade: “sendo
praticamente órfão e minha mãe praticamente viúva.”
(VEIGA, 1995, p.110 – grifos da autora).
A farda, vestimenta estritamente ligada ao pai de
Lucas, apresenta uma grande significação ao decorrer
da narrativa. No instante em que é inserida na novela,
já observamos as mudanças acarretadas por essa peça
no comportamento daquele que a carrega:
meu pai ainda foi promovido a
fiscal não sei de que, e parecia
tão feliz como nos primeiros
tempos da Companhia. Agora
ele andava para cima e para
baixo vestido com uma farda
azul que mamãe penava para
manter
impecável,
se
descobrisse nela uma ruga ou
mancha meu pai não a vestia
enquanto o defeito não fosse
corrigido, ele até arranjou uma
lente grande para examinar a
farda. (VEIGA, 1995, p.27 –
grifos da autora)

Horácio, no início de Sombras, era uma das
únicas pessoas contrárias à abertura da Companhia, em
virtude de seus antigos desentendimentos com
Baltazar, irmão de sua esposa e idealizador do projeto.
Após o afastamento do cunhado, ele assume junto à
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fábrica a posição de fiscal e suas atitudes, tanto no
ambiente familiar como no social, são drasticamente
afetadas pela nova profissão: a personagem torna-se
intransigente, autoritário e até mesmo violento. O
fragmento acima comprova tal fato: o zelo extremo
com a farda torna-se um vício e o motivo primordial de
desentendimentos entre marido e mulher, onde o
primeiro buscará incessantemente mostrar sua
autoridade.
Entretanto, as alterações não ocorrem somente
em Horácio, mas também em seu filho, que passa a
temer seu progenitor e constantemente associar sua
figura à farda e àquilo representada por ela – os
desmandos e restrições promulgados pela Companhia:
Nem brincar sossegado com
meus companheiros eu podia
mais, precisava ficar com um
olho no brinquedo e outro
atento para me esconder assim
que a farda azulasse na
esquina. Se a vida dos fiscais
era trabalhosa, como meu pai
as vezes dizia, a minha
também não era nenhum mar
de rosas. (VEIGA, 1995, p.29 –
grifos da autora)

Sendo assim, nossa opinião caminha ao encontro
daquela difundida por Nepomuceno (2007): em sua
pesquisa, esse estudioso interpreta a farda como o
símbolo e a identidade física (e visível) dos órgãos
autoritários e repressivos. Tal constatação encontra
amplo respaldo na passagem citada abaixo, na qual
vemos Horácio vangloriando-se do poder, do respeito e
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do medo que sua imagem adquire ao portar a insígnia
do local onde trabalha:
Essa farda eu mesmo inventei.
Impõe mais respeito. – girou
para mostrar a farda. – Bonita,
não é? Você precisa ver como
a cambada me trata. Só faltam
se mijar. Um dia vamos dar
uma volta juntos para você
ver. (VEIGA, 1995, p.28 – grifos
da autora)

O surgimento repentino de grandes muros
configura-se como outro importante aspecto alegórico
em Sombras:
De repente os muros, esses
muros. Da noite para o dia eles
brotaram assim retos, curvos,
quebrados, descendo, subindo,
dividindo as ruas ao meio
conforme
o
traçado,
separando amigos, tapando
vistas, escurecendo, abafando.
Até hoje não sabemos se eles
foram construídos aí mesmo
nos lugares ou trazidos de
longe já prontos e fincados aí.
No princípio quebrávamos a
cabeça para achar o caminho
de uma rua à rua seguinte, e
pensávamos que não íamos
nos acostumar; hoje podemos
transitar por toda a parte até
de olhos fechados, como se os
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muros não existissem. (VEIGA,
1995, p.27 – grifos da autora)

Tais construções trazem consigo a simbologia do
isolamento, da segregação, do estancamento, da
imposição física de barreiras: amigos são separados,
trajetos estipulados, visões barradas, limites
estabelecidos, conversas e a troca de informações
interrompidas e até mesmo negadas entre os diversos
locais e os citadinos. A leitura conjunta desses aspectos
permite ponderarmos sobre mais uma questão
relacionada à Companhia: a censura. Não se podia mais
pensar, desejar e consolidar caminhos diferentes e
diversos por vontade própria; os passos e as rotas de
todos deveriam ser, literal e figurativamente,
controlados pela grande fábrica e instância maior da
cidade, que não aceita opiniões e ideias divergentes às
suas e que julga necessário padronizar e dominar os
membros da comunidade e impor sua vontade acima
de todas as demais.
Sabemos que a censura constitui-se como uma
das maiores armas do regime militar de nosso país. Em
1968, com a promulgação do Ato Institucional nº 5 e
nos anos seguintes, as liberdades individuais foram
sucessivamente talhadas: proibiram-se passeatas e atos
de protesto, diversas obras de diferentes manifestações
artísticas – entre elas o cinema, o teatro, a literatura, os
veículos de informação e comunicação – foram
denominadas como subversivas e impedidas de
chegarem ao conhecimento do público, somente
notícias e informações autorizadas e positivas acerca do
governo circulavam em território nacional, e institui-se
uma forma de opressão extremamente feroz e difícil de
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ser combatida e contornada: a autocensura. Muitos
foram os artistas que, ao desenvolverem as bases de
suas obras, passaram a se preocupar primeiramente em
não serem perseguidos pela ditadura e, assim,
começaram a produzir apenas aquilo aceito pelos
órgãos de poder.
Ainda há nesse fragmento uma abertura para
instituir o debate acerca do conformismo e
acomodação da população: diante das palavras do
narrador (“não íamos nos acostumar”), tem-se a
impressão de que existirá uma reação diante de mais
essa imposição promovida pela Companhia; entretanto,
logo em seguida, percebemos que os muros, assim
como os trajetos que delimitam são aceitos por toda a
cidade.
É interessante observar que um grande muro é
erguido, a pedido de Horácio, em frente à casa de sua
família, posteriormente a um evento significante: ao
terem seus maridos “fiscalizados”, condenados e
perseguidos pelos membros da Companhia, diversas
mulheres lamentam-se e buscam auxílio na mãe de
Lucas, ansiando que ela, de alguma forma, modifique a
sorte de seus pares. A intencionalidade do pai do
protagonista é evidente: manter seu lar afastado dos
problemas, isolado e distante dos sofrimentos e agruras
ocorridas com diversos moradores de Taitara.
Os urubus, que chegam à cidade e passam a
conviver com os personagens, também podem ser
interpretados à luz dos conceitos alegóricos.
Esses animais são percebidos pela população ao
decidirem olhar para cima e para além dos muros da
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cidade; em pouco tempo, esse ato apresentar-se-ia
como um novo costume:
Foi uma mania que atacou o
povo todo, muita gente já se
queixava de dor no pescoço de
tanto ficar com a cabeça
escangotada olhando urubu
em voo. (VEIGA, 1995, p.36)

A atitude de vislumbrar o céu pode ser lida como
uma tentativa de superação dos limites, de busca por
uma mudança e uma distração em meio à rotina de
censura e autoritarismo impostos pela Companhia. O
olhar para cima, ao contrário de voltar os olhos para o
chão – imagem desencadeadora de sentimentos como
a resignação e acatamento –, adquire uma conotação
de resistência e esperança diante da vida levada em
Taitara.
Entretanto, em pouco tempo, tanto a procura por
urubus nos céus como a permanência desses junto aos
habitantes sem prévia identificação e pagamento de
uma taxa, tornam-se ações proibidas, vindo a confirmar
o desejo de controle da fábrica sobre qualquer
comportamento citadino voltado à diversão, ao prazer
e à possibilidade de mudar, embora de maneira
mínima, a realidade local.
Cabe destacar, também, a
gradativa
personificação
desses animais ao longo da
narrativa. Em um primeiro
momento,
ao
serem
associados a símbolos de má
sorte e agouro, os urubus são
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vistos com assombro e certo
asco pelos moradores; após
muitos deles cruzarem os
limites da cidade e decidirem
por permanecer junto ao povo,
cria-se um vínculo forte entre
essas duas instâncias, a ponto
do protagonista e os demais
personagens
atribuírem
sentimentos
e
sensações
humanas aos urubus, a tratalos como membros da família
e, mais tarde, todos sofrerem
com os vetos instituídos pela
Companhia. O jeito era soltálos quanto antes, alguns já
nem comiam! Cada um de nós
levou os seus para lugares
altos fora da cidade [...] os
acariciamos em despedida, e
empurramos
delicadamente
para o voo. Uns bateram asas
logo, por ingratidão ou
conformismo;
outros
relutavam, não sei se por
terem esquecido a técnica ou
se por apego a nós; mas por
fim,
empurrados
com
insistência e animados pelos
outros,
esses
também
acabaram voando para longe.
(VEIGA, 1995, p.49 – grifos da
autora)

Paganini (2007) afirma que, após a década de 40,
muitos escritores utilizaram esse recurso figurativo a
fim de apontar e denunciar a repressão política, e de
421

também propiciarem uma importante discussão: a
inversão dos valores vivenciados pelas sociedades
contemporâneas quando estas se encontram a mercê
de governos totalitários, onde condutas relacionadas a
desejos individuais substituem gradativamente noções
que antes abrangiam e abrigavam a igualdade e a
coletividade.
Por fim, temos os homens-voadores, elemento
insólito que surge na novela pouco antes de seu
desfecho.
Ao esperar seus amigos em um local onde
marcavam reuniões (as torres de uma construção em
ruínas), Lucas narra ter avistado o primeiro de uma
série de homens voadores que aparecerão no céu de
Taitara, visão essa que lhe causará enorme receio e
uma dúvida inicial e crucial: seria uma assombração,
uma alucinação, um sonho criado por sua mente?
levei aquele bruto susto e
fiquei sem ação por algum
tempo. Pois se o homem
passava voando bem na minha
frente, justamente diante da
parte aberta da torre! Foi
rápido, mas deu pra ver. Ia
deitadinho como nadando, só
que não dava braçadas, apenas
mexia discretamente com os
braços [...] (VEIGA, 1995, p.117
– grifos da autora)

O ato de olhar para o céu em busca desses
“homens pássaros” torna-se uma nova mania da cidade
e, em razão disso, uma nova restrição instituída pela
Companhia – não se pode procurar por esses seres,
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muito menos procurar seguir e voar com eles. No
entanto, Lucas alude a um provável temor do
empreendimento diante do descumprimento dessa
ordem por muitos habitantes:
a
Companhia
não
está
conseguindo amedrontar o
povo. Dia a dia aumenta o
número de gente no ar, não é
preciso olhar para o céu para
saber, basta ver a quantidade
de sombras no chão [...]
(VEIGA, 1995, p.133)

Esse voo assume-se como uma metáfora da
probabilidade de fuga, de escape, de afastamento e
libertação diante da realidade opressora que assolou a
cidade e seus moradores. Muitos, cansados da censura
e da violência sofrida e diante da opção de se livrarem
de um local que os aprisiona, decidem opor-se aos
desmandos da Companhia e partir.
Ao recordarmos a situação brasileira existente
entre o final da década de 1960 e início de 1970, esse
comportamento pode ser associado a dois grupos de
indivíduos: àqueles que deixaram, por livre e
espontânea vontade, o país em busca de exílio e novas
oportunidades de vida; e àqueles que foram banidos,
proibidos e obrigados a deixarem sua terra ao
escolherem posicionar-se contra o regime ditatorial. De
todas as maneiras, tais segmentos estariam “rumando”
para longe das amarras e da repressão imposta pelos
governantes buscando sua liberdade individual.
Acerca desse episódio, destaca-se ainda um
tópico, estritamente relacionado ao personagem
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central e seu comportamento logo após os homens
voadores tornarem-se algo rotineiro. Desde o começo
da narrativa, Lucas demonstra ser um jovem
contestador, símbolo de uma resistência ao mesmo
tempo inocente e consciente às imposições da
Companhia. No entanto, ele não parte com os demais,
não procura em nenhum momento alçar voo e livrar-se
da fábrica que desestruturou toda a sua vida e sua
família; parece, na fala final, inclusive, conformado e
desinteressado na continuidade do espetáculo
promovido pelos homens voadores: “já estou cansado
de ver gente voando.” (VEIGA, 1995, p.136).
Podemos interpretar esse posicionamento
através de dois prismas divergentes, mas ambos
possíveis em decorrência da leitura efetuada até esse
momento: ou o entendemos como um princípio de
acomodação e passividade do protagonista ao contexto
que o cerca; ou ainda como um modo de protesto
contra aqueles que resolveram deixar sua terra de
origem ao invés de lutarem por ela dentro de seus
próprios limites geográficos. O voo, nessa última
análise, apresentar-se-ia mais próxima de uma espécie
de fuga da realidade do que de um modo de resistir à
opressão.

Após analisarmos a Companhia, os muros, os
fiscais e suas fardas, os urubus e os homens-voadores,
notamos ser totalmente possível uma leitura alegórica
destes, assim como seu estrito relacionamento com o
contexto político, social e cultural vivido pelo país no
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ano em que Veiga escreve Sombras de reis barbudos. A
combinação desses elementos consolida a imagem do
Brasil da época ditatorial: o autoritarismo, a censura, a
opressão, a delimitação de limites, a imposição de
regras a serem cumpridas sem questionamentos, a
violência e o extremo poder exercidos pelos militares
diante de todos aqueles que se posicionavam
contrários ao regime vigente.
Ainda, observamos que o emprego e a
apresentação de acontecimentos estranhos e insólitos,
assim como sua probabilidade de aludir ao contexto
extraliterário apresentam um forte viés de crítica social
e política. Ao decorrer de toda a novela, deparamo-nos
com o modo como a denúncia de situações cotidianas
remetem à relação desigual entre opressor e oprimido
e também com episódios onde são visíveis a
passividade e a completa aceitação por grande parcela
das personagens diante das proibições e
comportamentos difundidos pela Companhia: não há
reação ou luta para se mudar o ambiente opressor que
se instaura em Taitara; acata-se a tudo, sem buscar
meios de promover uma mudança de pensamento ou
de ação coletiva. Veiga, por meio dessas passagens,
possivelmente procurou expor e insinuar uma atitude
comum a muitos brasileiros a partir de meados de
1970: com a decretação e oficialização do Ato
Institucional nº 5, as ações urbanas de grupos armados
de esquerda e consequentemente sua destruição pelos
órgãos da repressão, a atmosfera de receio, temor e
censura passa a configurar-se como a grande tônica do
país – muitos se calaram diante do que presenciavam
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por medo de se tornarem alvo de um regime truculento
e extremamente violento.
Por fim, inferimos que Sombras pode ser
apreendida como uma obra encadeadora de uma
revisitação a um passado recente de nossa história, um
passado que deve ser de conhecimento de todos e
jamais esquecido. Nas palavras de Mário da Silva Brito:
Sombras de reis barbudos é
uma opressiva história de
terror e tensão logo fecundada
por mais amplos e profundos
objetivos. O que nela há de
delirante,
de
pesadelo
angustioso, em última análise
não nasceu da imaginação do
escritor. Promana do mundo
em que o homem vive
sufocado, com seus passos
seguidos e perseguidos por
estranhas e invisíveis forças. É
o retrato de um tempo
histórico universal. O drama
dos
que
perderam,
a
contragosto, a própria vontade
e foram despersonalizados por
aparatoso
aparelho
controlador dos seus mínimos
gestos. Nessa narrativa cheia
de símbolos está o desespero
do ser humano – enquanto
indivíduo e componente de um
todo coletivo – quando
privado do ar puro e da luz
iluminadora da Liberdade.
(VEIGA, 1995)
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Fernando Filgueira Barbosa Júnior (UERN)

Nenhuma história, seja ela real ou fantástica,
acontece no vácuo. Ela precisa de um espaço, mas isso
não é o bastante para justificar a presença deste espaço
como elemento da narrativa; afinal, já dizia Anatol
Rosenfeld, em seu ensaio “Reflexões sobre o romance
moderno”, que “à eliminação do espaço, ou da ilusão
do espaço, parece corresponder no romance a da
sucessão temporal.” (1973, p.80). Por isso a teoria
literária pede mais, pede método e objeto.
De acordo com Erich Auerbach, o Ocidente
passou por uma série de transformações nas estruturas
narrativas desde Homero até os dias atuais, onde parte
das histórias romanescas está inserida em um nível de
introspecção e psicologismo frente a um caráter de
honestidade com a realidade problemática, que assola
a formação do indivíduo moderno. Em Mimesis, ao
mostrar as representações da realidade na literatura
ocidental, partindo de uma análise comparada entre a
Bíblia e Homero, ele constata, no ensaio “A cicatriz de
Ulisses”, que há um “não preenchimento total do
presente” (AUERBACH, 2013, p.03) que influi no
retardamento como quebra das tensões na narrativa.
Em vista disso, é necessário ampliar o olhar sobre
o espaço no romance, especialmente no que se refere à
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confluência de suas diversas ocorrências. Para o
entendimento do espaço real, consideramos o que
Clément Rosset nos mostra em O real e seu duplo,
afirmando que este somente deve ser admitido sob
certas condições, sobretudo na “ilusão”. Uma vez que
na ilusão, quer dizer, na forma
mais corrente de afastamento
do real, não se observa uma
recusa
de
percepção
propriamente dita. Nela a
coisa não é negada: mas
apenas deslocada, colocada
em outro lugar. (2008, p.19)

De maneira que o real, quando não condiz com a
realidade, passa a ser percebido com reservas ou até
mesmo como um estorvo ao que é convencional.
Adorno, ao analisar o romance contemporâneo,
nos diz que
o realismo era-lhe imanente;
até mesmo os romances que,
devido ao assunto, eram
considerados
‘fantásticos’,
tratavam de apresentar seu
conteúdo de maneira a
provocar a sugestão do real
(2003, p.55)

E é ainda mais enfático ao dizer:
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
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que reproduz a fachada,
apenas a auxilia na produção
do engodo. (2003, p.57)

Nesse caminho, Antonio Candido, em Brigada
ligeira e outros escritos, à guisa da compreensão da
realidade, nos aponta dois caminhos no romance: “ou
investiga a realidade como algo subordinado à
consciência [...] ou põe a consciência a serviço de uma
realidade considerada algo existente fora dela” (1992,
p.151). Ou seja, um caminho há de ser objetivo e outro
subjetivo, um interior e outro exterior e acrescenta:
Mesmo quando o escritor
prefere introjetar o mundo,
violando as fronteiras do real,
esta operação geralmente só é
válida se suceder a uma fase
prévia
de
conhecimento
objetivo do mundo, como a
deformação
dos
pintores
modernos, que transcende
mas não ignora as formas
naturais. (1992, p.152)

O que nos leva novamente a encontro de
Rosenfeld quando nos chama a atenção para o fato de
que “o pintor já não pretende projetar a realidade;
reproduz apenas a sua própria impressão, flutuante e
vaga.” (1973, p.81). Revelando, portanto, a realidade
não como uma condicionante matematicamente exata,
mas como uma reprodução daquilo que consideramos
real. Desse modo, uma mesma cena poderá ser
reproduzida de diferentes formas por diferentes
pintores; sendo esta aproximação com o real, matizado
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nas imanentes formas de introspecção que Georg
Luckás (2009) considera um dos pontos mais relevantes
do romance moderno.
Já o fantástico, em meio à atual conjuntura desta
realidade moderna, por vezes parece estar sufocado,
fadado ao ilusório que se representa nos contos de
fadas. Tzvetan Todorov, em Introdução à Literatura
Fantástica, nos diz que “o fantástico dura o tempo de
uma hesitação” por isso “leva uma vida cheia de
perigos.” (2007, p.48). Contudo, partindo desse gênero,
o autor assegura que é dispensável qualquer ação que
justifique os fatos sobrenaturais.
O fantástico que se propõe trabalhar neste artigo
é convertido ao gênero infantojuvenil em A casa da
madrinha, de Lygia Bojunga (2013). Sendo assim, nosso
olhar volta-se ao psicologismo e aos sentidos não
explícitos que esses textos nos apresentam. Para
Gaston Bachelard, “a solidão da criança é mais secreta
que a solidão do adulto.” (1988, p.102). Diante desse
desvalimento, o infante precisa compreender o leque
de mudanças que o envolve. De acordo com
Bettelheim,
Para dominar os problemas
psicológicos do crescimento –
superando
decepções
narcisistas, dilemas edipianos,
rivalidades
fraternas;
tornando-se
capaz
de
abandonar
dependências
infantis;
adquirindo
um
sentido de individualidade de
auto-estima e um sentido de
obrigação moral – a criança
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precisa entender o que está se
passando por dentro de seu eu
consciente para que possa
também enfrentar o que se
passa em seu inconsciente.
(2007, p.13-14)

Face ao exposto, é possível estabelecer uma
esfera dialógica entre a compreensão do mundo real e
dos mundos criados, fantásticos, os quais se
representarão pela consciência e inconsciência da
criança na tentativa de descobrimento de si mesma e
de suas “verdades”, o que para Bachelard (1988) revelase como benéfico, ainda que esta descoberta seja
operacionalizada em “golpes de psicanálise”.

Em A casa da madrinha, Lygia Bojunga (2013)
conta a história de um garoto muito pobre, Alexandre,
que ainda na infância tem responsabilidades de adulto,
levando uma vida cheia de dificuldades. Uma delas foi
deixar de ir à escola para ter que trabalhar e ajudar no
sustento da família e de si próprio. Alexandre tem um
irmão mais velho chamado Augusto, que lhe conta
sobre uma segunda madrinha que o garoto tem e que
mora no interior, em uma casa maravilhosa.
Alimentado por essa fantasia, o pobre garoto parte em
busca da casa da madrinha e, no caminho, ele encontra
um pavão de pensamento atrasado que procura por
sua velha amiga, a Gata da capa, e uma simpática
garotinha que se chama Vera. A amizade entre os três
seria perfeita se não fosse a proibição dos pais da
garota por não quererem a filha em companhia de um
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retirante abandonado. Contudo, antes que a amizade
se desfaça em decorrência do distanciamento deles, os
três chegam, através da imaginação, à casa da
madrinha de Alexandre.
Segundo Ponte,
o romance apresenta diversas
características de uma utopia.
Podemos
começar
pelo
argumento óbvio, de que a
casa só existe no imaginário
infantil das crianças que lá
chegam. (2010, p.21)

Entretanto, há ainda alguns elementos que corroboram
o fantástico na obra, tais como os animais falantes: a
Gata da capa, o pavão e a existência de um cavalo
imaginário que conduz as crianças a galope até a casa
da madrinha. Este cavalo, por sua vez, os transporta a
partir de uma cerca, lugar este apresentado por Vera
como uma fronteira que seus pais não lhe permitem
atravessar; desse modo, através da metageografia na
obra, podemos estabelecer a cerca como a divisão
entre o espaço real e o espaço fantástico. É assim que
eles mantêm a filha longe do que há além cerca;
ademais, os pais de Vera mantinham-na longe também
do mundo infantil, atendo-a mais próxima do mundo
real adulto.
O fascínio de Alexandre pela casa da madrinha
nasce das histórias que seu irmão Augusto lhe contara,
“ademais, a casa da madrinha é um diálogo direto da
vida de Alexandre, compensando tudo aquilo que ele
não pode ter na vida real.” (PONTE, 2010, p.23). Assim,
ele se desprende das mazelas sociais do seu espaço real
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e parte para o instigante espaço fantástico, que
alimenta e abastece seus sonhos de criança.
Pois é, Alexandre e Augusto
gostavam um bocado um do
outro; tinha uma diferença
grande de idade entre os dois,
mas eles nem ligavam pra isso.
Dormiam no mesmo canto.
Esse de noite Alexandre
custava a dormir, Augusto
ficava inventando história pra
ele. Se tinha coisa que Augusto
gostava era de inventar
história; Alexandre adorava
escutar; às vezes ficavam
inventando e ouvindo até o
galo cantar. (BOJUNGA, 2013,
p.54)

Dessa relação de cumplicidade com seu irmão,
Alexandre nos convida a perceber também, a partir de
sua ausência, outro elemento que reafirma a carência,
nesse ínterim, afetiva da personagem. A privação da
família faz com que ele alimente cada vez mais o sonho
de chegar à casa da madrinha. Lá, ele acredita
encontrar uma casa no alto de um morro com janelas
que abrem para o mar e para a floresta, um armário
que lhe dá o que precisa de forma prática e imediata,
entre outros encantamentos que seu irmão matizou em
sua imaginação.
A localização da casa da madrinha atém nossa
atenção ao espaço geográfico real de Alexandre, o Rio
de Janeiro, uma vez que podemos associar
topograficamente o mar e a floresta vistos de um morro
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à capital carioca, além do fato de Alexandre não ir lá
senão através do pensamento. Por isso nos favorece
entender sua estadia no espaço de sua realidade inicial
que é, de fato, o Rio de Janeiro, onde há vários morros,
praias e a floresta da Tijuca.
Este espaço fantástico, então projetado com base
no espaço real, vai de encontro ao que Michel Foucalt
considera como utopia, em outras palavras, como
“posicionamentos sem lugar real”, ou seja, as utopias
nascem da transferência de um desejo que não se
efetiva no mundo real, mas ganha espaço no imaginário
(2009, p.414). Inicialmente, o termo está associado à
teoria de Thomas More quando elabora uma sociedade
igualitária para seus indivíduos, apresentando assim
uma significativa distância ideológica da realidade
(1999). Nesses moldes, A casa da madrinha está
diretamente ligada ao universo utópico que Alexandre
cria com base nas histórias do irmão como uma
compensação ao mundo real.
Para isso, basta observarmos a fantasia com a
qual são descritos alguns dos elementos que compõem
a casa da madrinha: uma cadeira que se modela de
acordo com o sono da pessoa e ainda lhe abraça ao
acomodar-se nela, bem como lhe desperta no horário
programado tal qual um despertador de relógio (p.76);
um grande relógio de pé que dá para brincar de
esconder dentro e que bate samba (p.77); um armário
mágico que lhe oferece a roupa de acordo com a
estação do ano (clima), sapatos e acessórios (p.77); e
outro armário que oferece comida na hora (p.78). Esses
são elementos que fogem ao espaço real de Alexandre
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e sua família, mas ganham visível destaque no espaço
fantástico.
Essa reelaboração espacial que fascina Alexandre
funciona também como uma espécie de exorcismo de
seus temores. Assim, como ele tem medo do escuro,
seu irmão Augusto lhe faz acreditar que, ao abrir a
porta da casa da madrinha, “abertura para o mundo da
fantasia” (PONTE, 2010, p.23), seu medo será
expurgado. O que, em tese, é inato ao fantástico, pois
há sempre uma espécie de portal pelo qual a
criança/personagem passa de um mundo para o outro.
E quando um dia eu te
perguntei quando é que eu ia
ganhar dele você disse que era
quando eu tivesse a chave da
casa no bolso. Agora você ta
dizendo que a chave é minha,
então ta na hora de eu
começar a ganhar do medo,
não ta não? (BOJUNGA, 2013,
p.73)

Dessa maneira, estamos posicionados em um
campo de variações fenomenológicas, mundos mágicos
e não mágicos, espaços diferentes, o que nos eleva a
um plano de consciência mais abstrato que o da teoria
literária em si. Por isso, Bachelard (2008) nos convida a
compreender o pensar poético e metafórico como
forma de entender os elementos constitutivos do
espaço. Segundo Dimas,
para o psicanalista suíço, a
alma humana é tão cheia de
camadas como uma casa
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antiga. Para compreendê-la e
explicá-la é necessária uma
investigação
cautelosa
e
pertinaz. (1985, p.44)

Não há como negar que um texto dessa natureza
vá além da análise estrutural da literatura, sua
semântica permeia o devaneio e por isso interfere
diretamente na projeção e nos desejos do leitor que,
em termos, se transfere à realidade de Alexandre. E
sobre isso, Bettelheim (2007) nos diz que a “verdade”
dos contos de fadas é a verdade da nossa imaginação,
assim não fosse, este espaço não existiria, quiçá se
projetaria como uma releitura do espaço real. Por isso,
consideramos a dimensão que o fantástico pode
assumir em um texto, especialmente nos textos
diretamente relacionados ao gênero infantojuvenil.
Com base nessa aceitação, Corso e Corso dizem
que “a paixão pela fantasia começa muito cedo, não
existe infância sem ela, e a fantasia se alimenta da
ficção, portanto não existe infância sem ficção.” (2006,
p.21). De maneira que, não por isso, possamos delegar
os contos de fadas somente ao realismo e devaneio das
crianças. Hoje, ainda, muitas dessas histórias parecem
parodiar a existência caótica e fragmentada dos
adultos, refletindo seus traumas e complexos advindos
da infância.
Face ao exposto, Ceserani, em O fantástico, diz
que esta nova modalidade literária serviu para “alargar
as áreas da ‘realidade’ humana interior e exterior que
podem ser representadas pela linguagem e pela
literatura” (2006, p.67). Contudo, o autor esclarece
ainda que não há um procedimento formal para
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nenhuma tipologia literária, ele acredita que o quê, de
fato, caracteriza o fantástico é uma “particular
combinação, em particular emprego, de estratégias
retóricas e narrativas, artifícios formais e núcleos
temáticos.” (2006, p.67). Talvez por isso, o fantástico no
mundo de hoje invalide o que chamaríamos de
realismo modernista, uma vez que, sendo utópico,
cause certo grau de afastamento do mundo real,
permanecendo fadado ao imaginário utópico.

Após considerarmos a confluência dos espaços
em A casa da madrinha, percebemos que o universo
fantástico na obra nada mais é que uma reelaboração
do espaço real, uma vez que neste espaço, onde se
posiciona Alexandre e sua família, há uma série de
restrições sociais e afetivas que descortina no
imaginário infantil do garoto, intencionalmente
despertado pelo irmão, um mundo onde ele possa
desfrutar de tudo que lhe é privado na vida. Não se
trata de um mundo perfeito, utopicamente
estruturado, mas um mundo que goteje, a partir dos
desejos do hedonismo infantil das personagens, um
espaço paralelo ao real, onde as relações de poder não
falem mais alto que a felicidade plena.
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A literatura infantojuvenil amazonense traz em
seu corpus ideologias, a representação da vida do
homem amazônico e um componente que dá um toque
especial para as narrativas: a presença do imaginário e
as simbologias que representam as lendas, os mitos e
as crenças do homem local, além de um conjunto de
valores que ajuda na formação do indivíduo.
A representação por meio do imaginário que
permeia o texto literário permite ao leitor diversas
sensações em que os fatos são recriados, divulgados e
eternizados. Assim, a literatura infantojuvenil
amazonense se faz tão importante quanto a literatura
destinada ao público adulto, sendo ainda uma literatura
pouco conhecida, já que só começou a ser produzida
em massa a partir de 2001. Diante desse pressuposto, a
presente pesquisa visa analisar os contos “A lenda da
mãe da roça”, “A origem do cupim” e “Meus olhos
bonitos” sob a perspectiva dos itens imaginativos e das
simbologias encontradas nas narrativas do livro
Murungawa: mitos, contos e fábulas do povo Maraguá,
do escritor indígena Yagurê Yamã. Nessas narrativas,
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podemos encontrar a influência do maravilhoso,
importante fator que integra o pano de fundo das
narrativas, sendo um mecanismo para conquistar o
leitor e estabelecer a realidade por meio da fantasia.
Para a realização desta proposta de investigação, foi
realizada uma pesquisa de cunho bibliográfico
ancorada em estudos acerca das questões imaginativas
e do ramo da literatura infantojuvenil. O trabalho conta
com um breve conceito de imaginário para a melhor
compreensão do assunto e, a partir daí, ser feita a
análise das narrativas elencadas para esta pesquisa.

O imaginário na literatura se caracteriza como
artifícios utilizados em diversos textos, ou seja, os
escritores buscam uma forma especial para a criação de
uma narrativa, utilizando diferentes artimanhas para
confeccionar sua criação. Além dos recursos estilísticos,
o autor utiliza recursos imaginativos, que instigarão a
imaginação do leitor.
O texto literário transforma
incessantemente não só as
relações que as palavras
entretêm consigo mesmas,
utilizando-as além de seus
sentidos escritos e além da
lógica do discurso usual, mas
estabelece com cada leitor
relações subjetivas que o
tornam um texto móvel
(modificante e modificável),
capaz mesmo de não conter
nenhum sentido definitivo ou
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incontestável.
p.14, 1999)

(D’ONOFRIO,

O imaginário pode se manifestar de diferentes
formas na narrativa. Na literatura infantojuvenil
amazonense, o imaginário se constrói a partir de
informações típicas da região, seja tanto na literatura
oral como na literatura escrita, valendo-se dos mitos,
lendas e símbolos que representam a Amazônia. O
imaginário pode ser considerado, de um modo simples,
como a produção de imagens, conceitos, concepções,
visões de um sujeito ou de um grupo para expressar
sua relação de alteridade com o mundo. O conceito de
imaginário pode envolver diversos significados,
expedindo a uma multiplicidade de sentidos segundo
os pontos de vista adotados. Para os estudiosos
Trindade e Laplantine, “o imaginário não é a negação
total do real, mas apoia-se no real para transfigurá-lo e
deslocá-lo, criando novas relações no aparente real”
(1997, p.28). Para os referidos estudiosos, o imaginário
é tudo que se opõe ao real dependendo muito de
região para região, da cultura, etc. E distinguem o
imaginário como:
Um processo cognitivo no qual
a afetividade está contida,
traduzindo
uma
maneira
específica de perceber o
mundo, de alterar a ordem da
natureza. [...] A realidade
consiste
nas
coisas,
na
natureza, e em si mesmo o real
é interpretação que os homens
atribuem ás coisas e à
natureza. Seria, portanto, a
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participação ou intenção com
as quais os homens de maneira
subjetiva ou objetiva se
relacionam com a realidade,
atribuindo-lhe significados. Se
o imaginário recria e reordena
a realidade, encontra-se no
campo da interpretação e da
representação. (1997, p.80)

Para o imaginário do leitor ser acessado, é
necessário que ele compreenda e interprete o texto,
podendo, assim, dar asas à sua imaginação. No
entanto, a ressignificação do texto e o processo
imaginativo do leitor só acontecem quando ocorre uma
inter-relação entre texto e contexto histórico-social do
leitor. O imaginário, para os estudiosos do ramo, não é
considerado como algo fechado, pois depende muito
da época, do contexto geográfico e histórico em que se
manifesta. Para Bachelard (1993), por exemplo, não se
faz diferente, já que ele vê o imaginário como algo
aberto, fruto do contexto histórico e social de cada
indivíduo e resultado de diferentes tipos de símbolos
que variam de região para região. Tomo como exemplo
a lenda do boto, bastante conhecida nos confins do
norte e que faz parte do imaginário local, podendo sua
simbologia e sua representação, em outra cultura ou
região, ser apenas um animal que habita os rios da
Amazônia. Portanto, os símbolos nas narrativas da
literatura infantojuvenil amazonense são deveras
encontrados seja na representação de animais, rios,
terra, etc. Um símbolo literário é algo que possui um
significado maior do que sua mera significância literal
em uma história ou um poema. Esses símbolos podem
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ser específicos do autor ou mais difundidos, variando
de importância cultural até associação universal, sendo
que os significados desses símbolos variam muito do
contexto histórico em que eles se manifestam. Para
Trindade e Laplantine, “O símbolo é um sistema que
não substitui qualquer sentido, mas pode efetivamente
conter uma pluralidade de interpretações” (1997, p.14).
Além dos símbolos, as imagens também ocupam um
lugar importante dentro do imaginário. Para Barchelard
(1993), pesquisador do imaginário, as imagens vão
além daquilo que se vê, podendo ter sentidos ocultos
dentro da narrativa, já que acredita que o universo
poético deve ser entendido em dois eixos: o eixo da
novidade, em que se concentra a imagem formal e a
figura daquilo que imaginamos, e o eixo da
profundidade, em que reside a imagem material e o
conteúdo daquilo que se imagina. A partir disso é
possível intuir que é preciso buscar dentro da narrativa
um sentido mais profundo dos recursos imagéticos
utilizados pelo autor para cativar o leitor, como as
imagens, cores e até metamorfoses contidas na
narrativa “A lenda da mãe da roça”, que aqui será
analisada, onde uma simples lagarta ao ser cortada se
transforma em um lindo rapaz fazendo o leitor se
encantar e acreditar nos elementos colocados pelo
escritor na narrativa. O estudo acerca deste assunto
aponta dois tipos de imaginário: o imaginário coletivo e
o imaginário individual, no qual é demostrado a
subjetividade da pessoa, as imagens atravessam a
mente e se fazem presentes antes mesmo de
recorrerem às tentativas de inscrevê-las na
normatividade simbólica da linguagem, pertencendo à
446

singularidade peculiar da história pessoal. Já o
imaginário coletivo diz respeito a um conjunto de
símbolos, conceitos, memória e imaginação de um
grupo de indivíduos que pertence a uma mesma
comunidade onde os símbolos partilhados reforçam o
sentido de comunidade. Muitas vezes essas
representações da realidade podem ultrapassar as
circunstâncias do mundo real, adquirindo a força, a
beleza do mito e se tornando ícones de uma era, na
história de um povo, um patrimônio comum,
independentemente das diretivas religiosas, políticas e
culturais das pessoas que fazem parte da comunidade.
Na literatura amazonense, o imaginário se faz de
grande importância nas narrativas, onde se registra a
vivência do homem amazônico através da ficção,
utilizando-se de artifícios maravilhosos e fantásticos
para representar os costumes, mitos e lendas nos quais
homens e seres encantados dividem o mesmo espaço.
Além disso, o registro dessas histórias é uma forma de
eternizá-las para que todas as gerações possam ter
acesso a elas.

A narrativa “A lenda da mãe da roça” trata da
história de muitas famílias amazônicas que cultivam e
sobrevivem com a plantação da mandioca e acreditam
e cultuam seus mitos, lendas e costumes que
ultrapassam diversas gerações. Além disso, pode-se
perceber que a história tem muito dos artefatos
presentes no imaginário amazônico, sendo um misto de
realidade e imaginação que engrandece a receptividade
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do leitor. Vamos a um breve resumo da história. O
conto traz a história de uma jovem que tem sua
plantação de maniva e todos os dias sai de casa bem
cedo para capinar seu roçado. Eis que um belo dia, sem
querer, ela corta uma lagarta, não se importando e
dando continuidade a seu trabalho, e no dia seguinte
vai para a roça novamente. No mesmo lugar onde
cortara a lagarta encontrou um lindo rapaz. Os dois
então começaram a conversar como se já se
conhecessem há muito tempo. Encantada com a beleza
do rapaz, ela acaba se entregando a ele de corpo e
alma, com uma troca recíproca de carinho, mas, ao
abraçá-lo, percebe que ele tem uma ferida nas costas,
– que ferida é essa nas suas
costas? – a moça perguntou
assustada – foi você que me
cortou ontem com o terçado
enquanto capinava. [...] Esse
corte me fez desencantar. Hoje
estou livre e quero me casar
com você (YAMÃ, 2007, p.58)

E a moça, então, percebe que aquele lindo moço
um dia foi uma lagarta, mas se pergunta como aquilo
era possível. E o rapaz então conta tudo a ela. Diz que
era a mãe daquela roça e enquanto cuidava da roça
tinha forma de lagarta e ao ser cortado nas costas o
encanto foi quebrado, então ele se transformou em
gente, já não tendo mais obrigação de cuidar da roça,
pois queria ser feliz casando com ela. Na mesma hora, a
moça aceita a proposta e foram para casa, depois disso
todos ficam sabendo que tudo, até a roça, tem uma
mãe protetora e cuidadosa. A narrativa se desenvolve
448

em torno do imaginário, o qual se faz presente no
contexto amazônico, empregando-se a ideia de que
tudo, até mesmo a roça, tem uma mãe. Além disso, a
narrativa mostra que a natureza tem seus mistérios e
seus encantos que ultrapassam nossa imaginação e
realidade. O tema principal que se destaca no conto é a
grande demonstração de cultura de um determinado
povo, sempre acreditando em seus costumes, crenças,
mostrado no imaginário maravilhoso que se emprega a
uma lagarta como figura protetora da roça do indígena
amazonense que perpassa a realidade, podendo ser
visto no seguinte trecho: “– eu era a mãe desta roça e
enquanto cuidava dela, tinha forma de lagarta. Quando
você cortou minhas costas, o encanto se quebrou e eu
me transformei em gente” (YAMÃ, 2007, p.58). Neste
momento da narrativa, o leitor é transportado para um
mundo maravilhoso onde passa a acreditar na
metamorfose. Sobre esse assunto, Todorov explica:
O maravilhoso implica estar
imerso em um mundo cujas
leis são totalmente diferentes
das nossas; por tal motivo, os
acontecimentos sobrenaturais
que se produzem não são
absolutamente inquietantes.
Pelo
contrário,
na
metamorfose se trata de um
acontecimento
chocante,
impossível,
mas
que,
paradoxalmente, termina por
ser possível. (2010, p.89)

No conto “A lenda da mãe da roça”, é notável a
intertextualidade com os contos de fadas, aqui
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associada à simbologia da lagarta, que tem o poder da
metamorfose, e ao sapo, que nas histórias se
metamorfoseia em um lindo príncipe. No conto citado,
essa metamorfose não se faz diferente, pois a lagarta,
depois de cortada pela moça, se transforma em um
lindo rapaz com muito charme que seduz a jovem e se
entrega apaixonadamente. Em vez do sapo, na
narrativa tem-se a figura da lagarta, que representa
bastante o imaginário indígena amazônico.
No conto maravilhoso uma das
séries de características é a
intertextualidade que embora,
não lhe seja exclusiva, vai
sempre promover um diálogo
entre
várias
histórias,
marcadas por uma lógica
própria
na
qual
feitos
extraordinários adquirem uma
naturalidade muito particular
dentro do contexto narrativo
(MARINHO, 2009, p.12)

O imaginário na história se faz presente por meio
da lagarta que se metamorfoseia em um belo rapaz. A
lagarta, segundo o dicionário de signos de Jean
Chevalier e Alain Gheerbrant (1998), representa morte,
vida e ressurreição, representando dessa maneira a
metamorfose que concebe um novo período, ou seja,
uma nova vida. A mesma coisa acontece com a
borboleta, pois para a psicanálise moderna a borboleta
advinda da lagarta significa símbolo do renascimento, o
que acontece com a lagarta ao se transformar em
rapaz. Outro ponto importante que se faz presente no
imaginário da obra é a terra, que na narrativa
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representa a fertilidade. Na literatura, há uma curiosa
comparação entre a terra fértil e a mulher. Os
componentes dessa comparação também se fazem
presentes na obra aqui analisada, na representação da
mulher fértil, na simbologia da moça que se entrega
para seu amado. Além disso, dentro dessa simbologia
da mulher fértil, entra mais um aspecto: a sexualidade,
que se faz visível em diversos contos e tipos de
literatura, que acabam contendo aspectos que ajudam
o leitor infantojuvenil a compreender um pouco deste
assunto.
Do ponto de vista da repressão
sexual,
os
contos
são
interessantes
porque
são
ambíguos. Por um lado,
possuem um aspecto lúdico e
liberador ao deixarem vir à
tona
desejos,
fantasias,
manifestações da sexualidade
infantil, oferecendo à criança
recursos para lidar com eles no
imaginário; por outro lado,
possuem
um
aspecto
pedagógico que reforça os
padrões da repressão sexual
vigente, uma vez que orientam
a
criança
para
desejos
apresentados como permitidos
ou lícitos, narram as punições
a que estão sujeitos os
transgressores e prescreve o
momento
em
que
a
sexualidade genital deve ser
aceita, qual sua forma correta
ou normal. Reforçam, dessa
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maneira,
inúmeros
estereótipos da feminilidade e
da masculinidade. (CHAUÍ,
1984, p.32)

A simbologia da terra, embora represente
igualmente o símbolo da mulher fértil, ao mesmo
tempo se faz visível na produção e cultivo da mandioca,
prática na qual a fertilidade da terra, símbolo de
fartura, tem total importância. E o conto vem
justamente abordar a vida do indígena e do homem
amazônico que sobrevivem há décadas do cultivo da
mandioca.

A narrativa “A origem do cupim” vem contar a
história de um jovem índio calmo e corajoso que se
apaixona pela filha do tuxauwa, mas vendo dificuldade
no relacionamento, pois nem todos poderiam falar com
a moça, pediu proteção a Monãng, Deus do bem na
cultura indígena, para ir à floresta a procura de
alimentos e, assim, poder encontrá-la a sós. Ao chegar
lá e ver a bela moça, pensou que, com certeza, teria
sido Monãng o responsável por aquele encontro mais
que especial.
Quando avistou a linda moça,
que seguia sozinha na mesma
direção que ele, pensou: com
certeza foi Monãng que me
deu essa grande oportunidade.
Vou falar com ela (YAMÃ,
2007, p.15)
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Kupi aproximou-se da moça e ela sugeriu que
passeassem juntos. Cupim ficou com medo do Tuxawa,
pois ele era o chefe de sua tribo e, se o pai da linda
moça o visse na companhia da moça, não o perdoaria.
A moça sugeriu que se escondessem e foram passear
juntos pela floresta, conhecendo-se um ao outro,
apaixonaram-se e namoraram-se. Eis que, para a
surpresa dos enamorados, o pássaro mutum, que para
a cultura indígena é um pássaro que anuncia mal
presságio, sobrevoa a aldeia e conta tudo ao tuxauwa,
pai de Amaby, que expulsa Kupi da aldeia, saindo sem
rumo pela floresta. Em uma região, Kupi encontra uma
casa onde morava um velho índio e suas cinco filhas,
que o abrigam. O jovem índio logo se relaciona com as
moças que estavam na idade de namorar, o velho, já
aborrecido com aquilo, resolve matá-lo. Após sua
morte, as moças, todas as noites de sexta-feira, iam se
lamentar em seu túmulo fazendo um ritual de dança.
Depois de algum tempo, começam a aparecer cupins
roendo a palha do tapiry, espécie de choupana, e o
velho índio mata um a um. Os cupins se multiplicam e
se espalham, chegando a um momento em que o velho
perde o controle e acaba morrendo de raiva. As cinco
moças continuam a morar no mesmo lugar e, quando
elas saem para procurar alimento na mata, passam no
braço e nas flechas um pouco de casa de cupim para
não errarem a pontaria. Assim, suas flechadas são
certeiras e todas as caças vêm morrer na ponta de suas
flechas. A história aborda uma importante discussão, a
exclusão social. O problema é vivido pelo rapaz ao ser
expulso do seu ambiente e de seus familiares por não
seguir certas regras sociais que deveriam ser seguidas à
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risca na aldeia. A obra traz como tema principal a
discussão em torno da criação de elementos do mundo
indígena aqui discutido na cultura Maraguá, com suas
crenças, mitos e lendas que explicam a criação desses
elementos e se fazem presente na narrativa “A origem
do cupim”, uma obra que vem explicar de uma forma
contagiante o surgimento do cupim e, a partir das
informações utilizadas pelo autor, o imaginário do leitor
é acessado, uma vez que esses componentes
imaginativos se fazem presentes no imaginário coletivo
e particular do homem amazonense. O mito
cosmogônico se faz presente na história como forma de
explicação para o surgimento do cupim. Mircea Eliade ,
na obra Mito e realidade, traz importantes colocações
sobre o mito, isso se percebe no trecho que abaixo se
transcreve:
O mito é uma narrativa. É um
discurso, uma fala. É uma
forma de as sociedades
espelharem suas Contradições,
exprimirem seus paradoxos,
duvidas, inquietações. Pode
ser
vista
como
uma
possibilidade de refletir sobre
as existências, o cosmo, as
situações de estar no mundo
(2010, p.8)

Dentre as grandes interrogações que o homem
permanece incapaz de responder, apesar de todo o
conhecimento científico, figura, em todas as mitologias,
a da origem da humanidade, a do mundo que habita e
a de elementos presentes ao seu redor. É, pois, como
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resposta a essas interrogações que surgem os mitos
cosmogônicos. As explicações oferecidas por esses
mitos podem ser reduzidas a alguns poucos modelos,
elaborados por diferentes povos, aqui mencionado o
povo Maraguá, que de acordo com o significado de
cosmogonia, que é produzir, gerar, tenta explicar
acontecimentos que se fazem presentes na vida de uma
comunidade através de suas histórias, lendas e
costumes. Para Everardo Rocha,
Por trás do mito existe uma
tradição, ou melhor ele
próprio é uma tradição. O mito
teria uma forma alegórica que
deixa entrever um fato natural,
histórico e filosófico! (2008,
p.9)

Outro aspecto que não pode deixar de ser citado é a
memória do povo Maraguá, que se pode perceber na
história “A Origem do Cupim”. A memória de um povo
tem a importante função de contribuir para o
sentimento de “pertencimento” a um grupo de passado
comum, que compartilha memórias de acontecimentos
marcantes. Essas histórias, como “A origem do cupim”,
são passadas de pais para filhos e estão muito bem
registradas pelo povo Maraguá com um imaginário
muito rico e particular, e quando se registra essas
histórias, tem-se então um resgate da cultura e da
história de um povo. O imaginário na narrativa se
desenvolve a partir do mito cosmogônico, que busca
explicar a origem dos elementos, que na narrativa
busca-se elucidar o surgimento do cupim de acordo
com as crenças da cultura Maraguá. Segundo o
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dicionário de signos de Jean Chevalier e Alain
Gheerbrant (1998), o cupim é símbolo de destruição
lenta e clandestina, mas impiedosa. A partir de sua
simbologia, pode-se dizer que, no contexto da história
que está inserido, tem o significado de ruína, como se
pode observar no excerto abaixo:
Certo dia apareceu um cupim
roendo a palha do tapiry. O
velho índio o matou, [...].
Assim, Os cupins iam se
multiplicando e se espalhando,
por mais que o velho tentasse
exterminá-los, e no fim ele
acabou perdendo o controle.
Os cupins comeram todo o
tapiry e também a casa do
velho (YAMÃ, 2007, p.18)

O pássaro mutum também é uma simbologia que
faz parte do contexto indígena e amazônico, representa
uma figura de agouro ligada à desgraça, sua cor negra
representa a negatividade; é também um pássaro que
anuncia mau presságio e, na narrativa, seu significado
está inserido de forma agourenta e de infortúnio sobre
a vida de Kupi.
Quando voltaram à aldeia, um
pássaro mutum passou voando
e foi pousar em cima da casa
do tuxawa. A mulher do
tuxawa desconfiou. – meu
marido, aonde foi nossa filha
Amaby? [...] O tuxawa então
perguntou ao pássaro aonde
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tinha ido Amaby, e o pássaro
falou (YAMÃ 2007, p.16-17)

Outro aspecto que permeia o imaginário na obra
é a presença da sexta–feira, afinal, quem nunca ouviu
falar “hoje é sexta-feira, dia de acontecimentos
sobrenaturais ?” Segundo a crença popular, gato preto,
bruxas, azar e espíritos se fazem comum neste dia e
trazem má sorte. Muitas são as crendices que
permeiam a temida sexta-feira. No mito “A origem do
Cupim”, a sexta-feira tem uma simbologia importante,
pois em todas as sextas-feiras as moças se lamentavam
e faziam um ritual de dança, dando origem a mais um
componente presente na cultura Maraguá, o Cupim. O
trecho seguinte esclarece esse acontecimento: “todas
as sextas-feiras as moças iam velar, lamentar-se e fazer
um ritual de dança” (YAMÃ, 2007, p.18). A narrativa “A
origem do Cupim” traz elementos pertencentes ao
imaginário amazônico, trazendo em sua temática o
mito cosmogônico que em todas as culturas tem-se
explicações para a criação dos elementos da vida
cotidiana. Através das peripécias encontradas na
narrativa, é possível dar asas à imaginação, levando o
leitor para outro plano e, no decorrer da história, é
possível conhecer um pouco da cultura Maraguá.

A narrativa “Meus olhos bonitos” aborda a
história da mais bela moça Maraguá, seu nome era
Çereçá-purãnga, que significa “meus olhos bonitos”,
filha do pajé Apinayé´ranga. Çereçá-purãnga era de
uma beleza perfeita, sempre a andar graciosa pela
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aldeia, todos os jovens vinham aos seus pés querendo
namorá-la.
Çereçá-purãnga era de uma
beleza perfeita. Dava gosto de
vê-la andar, graciosa, pela
aldeia. Todos os jovens
maraguá
ansiavam
por
namora-la depois que saísse da
Piãruka, a casa de reclusão
onde seria preparada para a
vida de mulher adulta. (YAMÃ,
2007, p.48)

Depois de passar pelo ritual de sua primeira
menstruação, Çereçá-purãnga foi proclamada mulher
virgem, e então seu pai, a pedido do tuxawa-geral, a fez
tornar-se noiva de Guiraeté, esse era um verdadeiro
sonho para ele: namorar a moça mais bela e desejada
da aldeia. No dia do noivado, Çereçá-purãnga percebeu
a presença de um guerreiro nunca visto pelas
redondezas e se apaixonou à primeira vista, não
sabendo ela que o jovem era um guerreiro inimigo,
fazia parte da etnia dos Munduruku inimigos de seu
povo. Depois de alguns encontros, declararam seu
amor um pelo outro. Eis que um dia, ao ir pro roçado,
Oderu-obóri não aguentava mais mentir e contou que
era um dos inimigos de sua tribo. Çereçá-purãnga ficou
triste e saiu correndo desesperada, mas, perdida de
amor, perdoou seu amado. Ao se reencontrarem,
Çereçá-purãnga estava decidida a se entregar e fazer-se
mulher nos braços do guerreiro Munduruku que
conquistou seu coração. Infelizmente o plano de
Çereçá-purãnga não deu certo e, naquele mesmo dia,
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Guiraeté, seu noivo, e outros guerreiros da tribo
Maraguá prenderam guerreiros inimigos e entre eles
estava Oderu-obóri. Guiraeté o acusou, Çereçá-purãnga
não suportou e saiu da maloca rumo à multidão,
falando:
– Meu pai e senhor chefe dos
grandes
maraguá,
me
perdoem. Fiz um mal terrível a
meu povo, mas não me
arrependo. Há algum tempo
venho amando em silêncio o
jovem guerreiro que vocês,
filho do tuxawa de nossos
inimigos. Por amor de nossos
antepassados, peço que me
matem em seu lugar (YAMÃ,
2007, p.48)

Guiraeté, seu noivo, fingiu não ter ouvido aquilo
e mandou retirá-la do terreiro. Naquela noite, os
Munduruku invadiram a aldeia para resgatar Oderuobóri, foi uma guerra terrível com muitas mortes de
ambos os lados, muitos eram mortos ao tentar chegar à
maloca onde Oderu-obóri estava preso. Çereçápurãnga, com medo de que seu amor fosse morto, saiu
escondida e adentrou a maloca onde seu amado estava
preso, “livrando-o das amarras, a moça entregou-se
para ele, que lhe tirou a virgindade” (YAMÃ, 2007,
p.48). Quando Guiraeté apareceu, Çereçá fez com que
seu amado fugisse e, em seguida, se suicidou. Oderuobóri voltou para a aldeia de seu povo, e nunca mais foi
encontrado pelo povo maraguá.
A narrativa traz como tema os conflitos entre
tribos indígenas que nela se faz presente em todo
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momento pela disputa de território entre os Maraguá e
os Munduruku. A partir dessa temática abordada na
obra, percebe-se que os indígenas estão sempre a viver
por situações conflituosas em torno das terras em que
vivem e isso é uma realidade que se faz presente ainda
nos dias atuais. No Brasil, há várias décadas vem
ocorrendo a demarcação das terras indígenas e isso
pode ser uma forma de preservar os territórios
ancestrais, protegendo culturas, línguas e tradições;
pode também significar ataques de garimpeiros,
fazendeiros, etc., muitas vezes tendo como vítimas os
indígenas. Outra característica do conto é trazer
elementos presentes da vida cotidiana do povo
Maraguá, que aqui se faz presente no rito de passagem
vivido pela jovem índia Çereçá-purãnga, ritual de
passagem esse que iria prepará-la para a vida de
mulher adulta. De acordo com a tradição, além do
casamento, os ritos de passagem mais importantes
eram, para as moças, o resguardo após a primeira
menstruação, quando eram informadas sobre o perigo
inerente ao sangue menstrual que pode indevidamente
atrair, pelo cheiro, os espíritos monstruosos aquáticos.
Neste período, as mulheres não podem ir ao rio, à roça,
cozinhar e nem preparar caxixi. Abordar esses
importantes aspectos da cultura Maraguá faz com que
cada leitor veja a importância de se manterem vivas as
tradições e veja também a existência de diversos
costumes que devem ser respeitados. A utilização das
obras de literatura infantojuvenil como um recurso
pedagógico possibilita que professores possam
desmistificar as concepções historicamente construídas
no meio social aos quais as crianças estão inseridas. Há
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necessidade de se debater sobre as relações de gênero
e sexualidade junto às crianças, sobretudo calcados no
princípio de que os corpos contêm significados na
cultura. A literatura infantil aparece como um
instrumento de mediação e problematização das
relações de gênero e sexualidade construídas pelo
imaginário social para que, após a leitura das obras,
crianças e adultos possam discutir as temáticas,
estabelecendo relações entre os personagens e suas
histórias fictícias com situações reais do cotidiano.
É ouvindo histórias que se
pode
sentir
(também)
emoções importantes, como a
tristeza, a raiva, a irritação, o
bem-estar, o medo, a alegria, o
pavor, a insegurança, a
tranquilidade, e tantas outras
mais, e viver profundamente
tudo o que as narrativas
provocam em quem as ouve
com
toda
amplitude,
significância e verdade que
cada uma delas faz (ou não)
brotar... Pois é ouvir, sentir e
enxergar com os olhos do
imaginário.
(ABRAMOVICH,
1989, p.17)

O imaginário se manifesta de várias formas na
narrativa, uma delas é o costume que os indígenas têm
de celebrar o noivado, chamado debukiry, onde a
fartura de peixe e de alimentos da floresta se fazem
presentes na cerimônia, tudo coletado pelo noivo:
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No dia do noivado, o debukiry
de peixes e caças foi estendido
nas mesas por todo o terreiro
da aldeia, muita gente veio de
longe, de outras tawa, para
assistir o ritual do noivado
(YAMÃ, 2007, p.48)

O debukiry é um dos costumes do povo maraguá que é
passado de geração a geração e, ao se fazer presente na
obra, se torna parte da memória desse povo e esses
elementos têm a importante função de contribuir para
o sentimento de “pertencimento” a um grupo de
passado comum, que compartilha memórias de
acontecimentos marcantes. Ela garante o sentimento
de identidade de um povo com suas crenças, lendas,
mitos e histórias do grupo social a qual se pertence.
Estão muito bem registradas pelo povo Maraguá, com
um imaginário muito rico e particular e quando se
registra essas histórias tem-se então um resgate da
cultura.
O clímax da história dar-se-á quando Çereçá se
entrega ao seu amado, que passa a ser outra temática
abordada pela obra, a sexualidade que se percebe
quando a índia Maraguá declara seu amor pelo
guerreiro inimigo: “fique escondido perto da aldeia. À
tardinha vou dar um jeito de ir ao seu encontro. Meu
corpo será seu e seremos felizes para sempre” (YAMÃ,
2007, p.48). E ao ser flagrada por Guiraeté, seu noivo,
ajuda na fuga de Oderu-obóri e suicida-se.
Na manhã seguinte, cada povo
enterrou seus mortos. Entre os
corpos estavam o de Çereçá-
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puranga, ‘meus olhos bonitos’,
a moça que se entregou ao
inimigo de seu povo e o livrou
das mãos do noivo que ela
nunca havia amado (YAMÃ,
2007, p.48)

A morte na narrativa simboliza o fim da existência e da
história vivida pelos dois enamorados. De acordo com o
dicionário de símbolos de Jean Chevalier e Alain
Gheerbrant (1998), é atribuído o seguinte significado à
terra: é o aspecto perecível e destrutível da existência.
Ela indica que desaparece na evolução irreversível das
coisas, está ligada ao simbolismo da terra. Mas é
também a introdutora aos mundos dos infernos ou dos
paraísos. A simbologia da terra também é perceptível
no momento em que cada povo, depois da guerra
arrasadora, enterra todos os mortos, inclusive Çereçá.
Percebe-se em “Meus olhos Bonitos” um fundo
pedagógico ao serem abordados temas que podem
contribuir na educação dos leitores em formação como,
por exemplo, a sexualidade, a memória de um povo e a
importância de se registrar tais histórias. Além disso, a
bela história é recheada de aventuras, uma boa dose de
suspense e, é claro, o imaginário amazônico que se faz
presente a todo momento na narrativa.

As histórias “A lenda da mãe da roça”, “A origem
do cupim” e “Meus olhos bonitos” são a junção do
imaginário Amazônico reunido em narrativas que
trazem simbologias muito presentes no contexto
amazônico, mas que transcende para outros quando se
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trata de temas universais. A partir desse exemplo, vale
ressaltar a importância da literatura infantojuvenil na
vida do indivíduo, sendo um importante fator que pode
contribuir para um bom desenvolvimento humano.
Observa-se aqui que as narrativas analisadas partilham
do fio da fantasia condutor dos personagens ao mundo
do maravilhoso, onde por meio da magia os animais
convivem no mesmo espaço dos homens, assim não
tendo distinção entre seres fantásticos e humanos,
portanto não havendo fronteira entre o mundo real e o
imaginário. A metamorfose, a magia e o exagero são
características marcantes das narrativas, sendo uma
característica própria do imaginário literário. É ainda
importante frisar que, nessas narrativas, o autor leva o
leitor para outras esferas da imaginação, enxergando o
leitor infantojuvenil como um ser dotado de desejos e
pensamentos próprios, permitindo também o
despertar para a criticidade, a ter atitudes diante de
fatos da vida a partir dos temas abordados nessas
histórias. A maneira como Yaguarê Yamã trabalha seus
textos faz com que os receptores acolham o imaginário
como verossímil, deixando-se levar por essa viagem
fantástica como se tudo fizesse parte do seu cotidiano,
ainda que, por algum momento, possa sentir um
estranhamento no percurso.
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Literatura

Francisco Malta (UERJ)

O insólito é um elemento sempre presente na
escrita de José Saramago. Em suas diferentes obras
podemos perceber a presença do fantástico, do
inexplicável. No romance Ensaio sobre a cegueira, o
enredo não foge à regra. Partindo de uma situação
insólita, a cegueira branca vai entrelaçando os
personagens e desenhando o rumo da narrativa.
Na obra literária, as imagens são construídas pelo
leitor, enquanto, no cinema, as imagens são oferecidas
prontas ao telespectador. Como construir uma
coerência dentro dessa narrativa sem perder o foco
crítico proposto pelo autor e não cair em um resultado
clichê? Essa primeira etapa coube ao roteirista Don
Mckellar e posteriormente ao diretor Fernando
Meirelles, junto com sua equipe, ao transpor para a tela
o romance.
O entrelaçamento da literatura com cinema e o
insólito ocorre desde o século passado. Situações que
fogem do senso comum sempre despertaram a
atenção, seja do leitor ou do telespectador.
Frequentemente, o cinema lança luzes sobre algum
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romance que possa ser adaptado para a sétima arte. A
título de exemplificação, podemos elencar a saga dos
vampiros da escritora americana Stephenie Meyer, em
sua sequência: Crepúsculo, Lua Nova, Eclipse e
Amanhecer. Todos best-sellers, sucesso de público
absoluto na comunicação de massa.
Na história das adaptações, nenhum personagem
de terror foi mais filmado do que Drácula, do irlandês
Bram Stoker. A presença do estranho que traz o medo
está presente no cinema desde os seus primórdios,
quando os irmãos Lumiére levaram ao público, em
1895, A chegada do trem à estação, mas o horror
manifestou-se também na pintura expressionista, nas
tintas de Munch, em 1893, no quadro O grito. Como se
pode perceber, as imagens já potencializavam o
suporte ao terror.
Como suporte teórico, neste artigo vamos
trabalhar com Tzetan Todorov para análise literária, e,
para análise do audiovisual, vamos discutir os principais
conceitos pelo recorte de Linda Hutcheon e Ismail
Xavier.
O cinema e a teledramaturgia necessitam
avidamente de histórias e tramas, de preferência,
recheadas de aventura, romance, sexo e imagens
sugestivas. Esses elementos são imprescindíveis para se
recorrer à literatura e trazer um novo fôlego ao
audiovisual. Não é sem razão que a maioria dos livros
adaptados, seja para o cinema ou TV, costuma ter boa
aceitação por parte do público.
São raras as adaptações que se constroem sem
perder a essência original da história. Será que existem
regras para adaptar um texto que se sustente como tal
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e que, ao mesmo tempo, desperte o interesse do
público? O público precisa ser negligenciado?
Considerando as especificidades do suporte
audiovisual, seria correto manter intacta a literatura ou
modificá-la para que seja adequada a este novo
formato?
O interesse do público é assistir a uma história
bem contada. Uma grande obra é aquela que possui
contradições e o telespectador procura, talvez, a
percepção dessas contradições na proximidade de seu
universo. E o audiovisual faz isso, juntando o referencial
ao sonho, à magia.

Nomes expressivos da literatura mundial
também utilizaram da vertente do fantástico para
contar suas histórias: autores como Kafka, Hoffman,
Maupassant e Gabriel Garcia Marques, somente para
elencar alguns desses grandes escritores. Para o filósofo
Todorov, a definição para o termo “fantástico” pode ser
explicado da seguinte forma:
Em um mundo que é o nosso,
que conhecemos, sem diabos,
sílfides, nem vampiros, se
produz um acontecimento
impossível de explicar pelas
leis desse mesmo mundo
familiar. Quem percebe o
acontecimento deve optar por
uma das duas soluções
possíveis: ou se trata de uma
ilusão dos sentidos, de um
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produto de imaginação, e as
leis do mundo seguem sendo o
que são, ou o acontecimento
se produziu realmente, é parte
integrante da realidade, e
então esta realidade está
regida
por
leis
que
desconhecemos. Ou o diabo é
uma ilusão, um ser imaginário,
ou existe realmente, como
outros seres, com a diferença
de que rara vez o encontra.
(1992, p.15)

A poesia também se entrelaçou ao inusitado por
Fernando Pessoa, ao criar o conto Um jantar muito
original, e como não se lembrar de Hamlet, de
Shakespeare? Todorov acrescenta que:
O fantástico não dura mais que
o tempo de uma vacilação:
vacilação comum ao leitor e ao
personagem,
que
devem
decidir se o que percebem
provém ou não da “realidade”,
tal como existe para a opinião
corrente. O fantástico se apoia
essencialmente
em
uma
vacilação do leitor – de um
leitor que se identifica com o
personagem
principal–
referida à natureza de um
acontecimento estranho. Esta
vacilação pode resolver já seja
admitindo
que
o
acontecimento pertence à
realidade, já seja decidindo
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que este é produto da
imaginação ou o resultado de
uma
ilusão;
em
outras
palavras, pode-se decidir que o
acontecimento é ou não é. Por
outra parte, o fantástico exige
um certo tipo de leitura, sem o
qual se corre o perigo de cair
na alegoria ou na poesia.
(1992)

Como se pode notar, em diferentes momentos
da literatura, a figura do insólito se manifestou. Sobre o
insólito no universo ficcional, o pesquisador Flavio
García amplia a discussão, ajudando o leitor sobre a
presença do Maravilhoso na literatura:
O Maravilhoso, incidente e
próspero tanto na literatura da
Antigüidade Clássica quanto na
do Medievo, seria a matriz
dessa esteira de gêneros
narrativos,
com
fartos
exemplos na tradição épica,
desde as epopéias gregas até
as canções de gestas e os
romances do ciclo arturiano. O
século XIX, no bojo das
discussões
cientificistas
e
racionalistas,
alimentadas
desde Giordano Bruno (1548 –
1600), Galileu Galilei (1564 –
1642), Charles Darwin (1809 –
1882), presenciou o apogeu do
Fantástico, que eclodira nos
séculos
imediatamente
anteriores. A primeira metade
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do século XX, sob as
influências do pensamento de
Karl Max (1818 – 1883) e de
Sigmund Freud (1856 – 1939),
as crises do capitalismo tanto
na Europa quanto nos Estados
Unidos, os cenários pré e pós
Grandes Guerras Mundiais e a
consolidação de novas nações
independentes e a formação
do
bloco
comunista,
fermentou um novo gênero, o
Realismo Maravilhoso. (2007)

A proposta de levar para o audiovisual as
criaturas do terror surgiu desde os primórdios do
cinema. Hoje, em pleno século XXI, percebemos o
sucesso de público e crítica em torno de seriados como
Games of thrones ou The Walking Dead, nas quais a
presença do insólito oferece um brilho a mais.
Abordar o cinema de horror passa
obrigatoriamente pelo expressionismo alemão. O
movimento do imperialismo germânico foi o fermento
para o expressionismo que apresentava uma crise de
cultura, expondo os sentimentos de medo diante desse
contexto. As ilusões estavam literalmente perdidas.
Incertezas, sombras, medos, face da morte envoltos em
magia eram os ingredientes dessa estética que
representava esse movimento.
A literatura fantástica de autores como Hoffman
influenciou o expressionismo, que surgiu na Alemanha
por volta de 1919, segundo Kracauer (1988). Obras
471

como O gabinete do Dr. Caligari (1920), de Robert
Wiene, e Nosferatu (1922), de Murnau, são referências
deste apogeu que denunciava uma sociedade imersa ao
caos. Personagens assustadores transitavam nos
ambientes urbanos. A fotografia, sempre em cores
escuras e brilhantes, era exaltada pela interpretação
excessiva dos atores para compor o quadro. Segundo
Laura Canepa,
O
uso
do
adjetivo
‘expressionista’ para um grupo
de filmes realizados na
República de Weimar deriva de
uma vertente da arte moderna
que surgiu na Alemanha
unificada por volta de 1905 e
foi muito popular no país logo
após a Primeira Guerra
Mundial. (1988, p.79)

Ismail Xavier apresenta uma definição para
expressionismo alemão:
Trabalhando
contra
a
superfície clara, a decupagem
clara, o gesto natural e o
drama inteligível segundo as
leis
naturais,
a
obra
expressionista privilegia o
comportamento obscuro, de
seres
que
se
deslocam
estranhamente num espaço
cheio de obras e, dessa forma,
instaura um espaço dramático
regulado por forças distintas.
Contra a textura do mundo
contínuo e claro, o olhar
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expressionista quer libertar-se
da prisão dos estímulos
imediatos, abrindo brechas
nesta textura do mundo e
procurando recuperar a noção
de experiência onde os
sentidos voltam a ser “a ponte
entre o compreensível e o
incompreensível”,
mas
palavras do pintor August
Macke.

Com base na assertiva, percebe-se que o
movimento faz parte de um conjunto de filmes em que
dividiram contexto, além de um movimento de
vanguarda.
Em torno de 1920, o movimento expressionista já
estava abrangendo de forma geral todos os campos das
artes fazendo isso até do ensino escolar. Laura Canepa
acrescenta que
‘quando começaram a surgir
filmes’ de alguma forma
comprometidos
com
o
Expressionismo, já não se
podia falar propriamente de
um cinema revolucionário, no
sentido que se dava ao
movimento de vanguarda, mas
sim de um cinema que buscava
o status comercial de ‘arte.’
(1988, p.80)

O movimento expressionista alemão enquadravase também na visão de mundo, dentro do contexto
universal, um mundo em ruínas, em plena decadência.
473

Questões de adaptação e relações intertextuais
entre outras expressões artísticas, como a literatura e
os meios audiovisuai fazem parte do próprio
desenvolvimento da linguagem audiovisual. Para Linda
Hutcheon, “com o surgimento das novas tecnologias e a
convergência das mídias, a autoria passa
obrigatoriamente pela adaptação.” (2011, p.38) A
pesquisadora lembra que, ao dizermos que a obra é
uma adaptação, anunciamos abertamente sua relação
declarada com outra(s) obra(s). É isso que Gerard
Genette entende “por um texto em ‘segundo grau’,
criado e então recebido em conexão com um texto
anterior.” (1982, p.5). Eis o motivo pelo qual os estudos
de
adaptação
são
frequentemente
estudos
comparados. Isso é bem diferente de dizer que as
adaptações não são trabalhos autônomos e que não
podem ser interpretadas como tais, conforme vários
teóricos têm insistido, elas obviamente o são, analisou
Hutcheon (2011).
Ao fazer uma adaptação literária, existe um
processo de transmutação de linguagem. No cinema e
na TV, as estratégias se configuram em torno da
imagem e do som, e, a partir do audiovisual, temos
todos os elementos de produção que devem ser
respeitados para um bom desfecho. Em primeiro lugar
vem o texto, ou seja, o roteiro. Posteriormente, temos
os atores, a direção, cenário, figurino, iluminação, trilha
sonora, sendo a última de suma importância para o
envolvimento condutor e narrativo de uma história.
Afinal, a música pontua todo o clima da trama,
ilustrando as vivências das personagens.

474

Existe um complexo jogo entre o literário, a
cultura de massa e o popular. Muniz Sodré, em Teoria
da literatura de massa, nos diz:
A literatura de massa diverte,
mas também ensina – só que o
seu sentido pedagógico, ao
contrário da literatura culta, é
manifesto, está na superfície
do texto. Evidentemente, não
tão manifesto quanto ao
caráter pedagógico de um
sermão religioso, de uma
pregação moral ou de uma
doutrinação
política,
mas
sempre visível, ao nível dos
significados, enquanto deusa
da virtude ou tomada de
posição
ideológica
no
confronto
das
oposições
míticas. Por isso, a literatura
de massa precisa garantir uma
certa margem de credibilidade,
a fim de mostrar que, no texto,
nem tudo, é ficção. Esta
garantia só pode ser buscada
nos elementos ideológicos da
história, da ordem social, da
indústria
informativa
–
cultural. É a informação,
enquanto sistema apoiado
pelo mercado, que legitima a
literatura de massa. (1987)

Linda Hutcheon pontua que, de qualquer modo,
da memória literária à memória televisiva, o que
podemos observar é que
475

a cumplicidade entre as
diferentes
linguagens
só
aumentou o interesse para as
obras literárias, muitas vezes
por obras quase esquecidas. A
literatura sobrevive; mais do
que isso: se transforma e
adapta ao mundo moderno.
(2011, p.45)

Quando um roteirista parte de ideias próprias,
ele possui um infinito de opções a seu dispor. Ao partir
de um livro, um infinito disposto. Na adaptação do
romance Ensaio sobre a cegueira, o roteirista Don
Mckellar procura transpor próximo ao romance. As
escolhas, tanto para quem escreve uma obra original,
como para quem se depara com o desafio de uma
adaptação, são muito próximas na medida em que o
livre arbítrio pode desvirtuar tanto a vida como as
obras livremente inspiradas. Apesar de já ter um drama
delimitado, com personagens e paisagens fornecidas
pelo livro, uma adaptação enfrentará, a princípio, os
mesmos percalços que um leitor comum enfrenta ao
iniciar um processo de leitura. Diz Umberto Eco:
Num texto narrativo, o leitor é
obrigado a optar o tempo
todo. [...] E essa liberdade é
possível precisamente porque
– graças a uma tradição
milenar,
que
abrange
narrativas que vão desde os
mitos
primitivos
até
o
moderno romance policial – os
leitores se dispõem a fazer
suas escolhas no bosque da
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narrativa acreditando que
algumas delas serão mais
razoáveis que outras. (1986,
p.185)

A diferença, quando se remete às adaptações
cinematográficas, reside no fato de ser uma leitura
acrescida da autoridade de outro artista, o que
transforma as interações subjetivas existentes num
simples ato de leitura em um evento, cujas
consequências, de uma forma ou de outra,
influenciarão nas futuras apreciações da obra literária.
Hutcheon afirma:
Em vários casos, por envolver
diferentes
mídias,
as
adaptações são recodificações,
ou seja, traduções em forma
de
transposições
intersemióticas de um sistema
de signos (palavras, por
exemplo). (2011, p.41)

Stam defende que, em uma mídia variada, “tudo
pode transmitir o ponto de vista: o ângulo da câmera
distância focal, a música, a mise-en-scéne, a
performance ou o figurino”(2008, p.39).
No aspecto das escolhas de imagens, o diretor
Fernando Meirelles foi criticado na construção fílmica
ao não expor com veemência o escatológico.
Em sua pesquisa, Linda Hutcheon estabelece três
critérios no processo de adaptação e suas
problematizações.
Em primeiro lugar, vista com
uma entidade ou produto
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formal, a adaptação: é uma
transposição
anunciada
e
extensiva de uma ou mais
obras em particular. Essa
“transcodificação”
pode
envolver uma mudança de
mídia (de um poema para um
filme) ou gênero (de épico
para um romance), ou uma
mudança de foco e, portanto,
de contexto: recontar a
mesma história de um ponto
de
vista
diferente,
por
exemplo, pode criar uma
interpretação
visivelmente
distinta. Em segundo lugar,
como um processo de criação,
a adaptação “sempre envolve
tanto uma (ré) interpretação
quanto uma (re) criação,
dependendo da perspectiva,
isso pode ser chamado de
apropriação ou recuperação.
Em terceiro lugar, vista a partir
da perspectiva do seu processo
de recepção, a adaptação “é
uma
forma
de
intertextualidade,
nós
experienciamos as adaptações
(enquanto adaptações) como
palimpsestos por meio da
lembrança de outras obras que
ressoam através da repetição
com variação. (2011, p.29)

Para o leitor, espectador ou ouvinte, a adaptação
como adaptação é inevitavelmente um tipo de
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intertextualidade se o receptor estiver familiarizado
com o texto adaptado.
É um processo dialógico
contínuo, conforme Mikhail
Bakhtin (Apud STAM) teria
dito, no qual comparamos a
obra que já conhecemos
aquela
que
estamos
experienciando (2000, p.64)

Walter Benjamin, em A tarefa do tradutor,
argumentou que
a tradução não é uma versão
de algum significado não
textual fixo que deva ser
copiado,
parafraseado
ou
reproduzido, na realidade, é
um engajamento com o texto
original que nos permite vê-lo
de diferentes formas (1994,
p.77)

Em diálogo com Benjamin, Linda Hutcheon aponta que
“como não há tradução literal, não pode haver uma
adaptação literal.” (2011.p.39).

Para compararmos o filme Blindness, de
Fernando Meirelles, e o romance Ensaio sobre a
cegueira, de José Saramago, apresentamos a seguir um
resumo da história a título de orientação para algumas
passagens. Nesse recorte, o objetivo é comparar os dez
primeiros minutos do filme com as dez primeiras
páginas do romance. A primeira mudança ocorre no
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título do livro para o filme, que virou Blindness. A
sugestão partiu da coprodutora e distribuidora
americana Miramax films para tornar o filme mais
comercial.
Na obra de José Saramago, a cegueira começa
com um homem comum durante a sua rotina habitual.
Aguardando em seu carro no semáforo, este homem
perde a visão. As pessoas que o socorrem entram em
uma sucessiva cadeia de cegueira. Uma mancha branca
que se alastra em forma de epidemia. Os infectados são
colocados pelo governo em quarentena com recursos
bastante limitados à sobrevivência, o que trará à tona
as características primitivas do ser humano. Essa
epidemia espalha pelo mundo, onde somente uma
mulher consegue manter a visão e enfrenta diferentes
sentimentos a partir das pessoas contaminadas, como
ganância, poder, amor, ódio, entre outros. Nesta
quarentena, esses sentimentos se desenvolvem sob
diversas formas: lutas entre grupos pela pouca comida
disponibilizada, compaixão pelos doentes e os mais
necessitados. Esta epidemia inexplicável gera um caos
social que nos leva a refletir não apenas sobre a
cegueira, mas sobre a condição humana no mundo
atual; uma inquietação sempre recorrente nas obras de
Saramago.
Ensaio sobre a cegueira nos apresenta um painel,
com uma trama assustadora, partindo de um elemento
insólito, uma epidemia branca que atinge a todos, sem
distinção de cor, raça, idade ou sexo. O autor mostra no
romance as diferentes reações do ser humano quando
jogado a sua sobrevivência. Tal enredo leva-nos
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também a refletir sobre a moral, ética e
comportamento ao longo da narrativa.
Ao transpor o romance para as telas, o diretor
Fernando Meirelles e o roteirista Don Mckellar
mantiveram alguns cuidados para não descaracterizar a
obra de Saramago. Tanto no romance quanto no filme
os personagens não possuem nomes próprios, são
apenas identificados pela função que desempenham.
Exemplos: o médico, mulher do médico, primeiro
homem cego, o policial, moça dos óculos escuros etc.
Mas se a obra de Saramago não define raças, o diretor
Fernando Meirelles optou por diferenciar, colocando
em cena orientais, negros, brancos e mulatos,
transmitindo ao telespectador a ideia de que todas as
raças foram afetadas de formas indistintas. Uma
pequena mudança que não comprometeu o
entendimento do romance. Esse recorte sensível devese ao fato de que à situação em que os personagens se
encontram não cabe individualização, uma vez que a
desumanização atinge a todos, como se atesta na
narrativa. Em entrevista concedida para o jornalista
Bete Köninger, o próprio José Saramago declara:
estes
personagens somos
todos nós, que nos estamos
tornando cada vez mais
anônimos, cada vez mais
números,
instrumentos,
clientes. Cada um de nós
começa a não saber quem é.

A humanidade pela lente do autor português é repleta
de sentimentos ruins, o que leva a um desprezo pela
própria raça.
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Ensaio sobre a cegueira possui em sua narrativa
um jogo de palavras usado por Saramago, como:
branco, negro, véu, enxergar, noite, dia, escuridão, luz,
dentro do campo semântico do olhar. Ao transpor para
a tela o romance, Meirelles correspondeu a esse jogo
dentro do que a linguagem cinematográfica permite,
usando
a
fotografia
com:
claro/escuro,
focado/desfocado, fade in/fade out. Durante a película,
há diversos momentos com contrates de luz, como uma
das primeiras cenas, quando o homem cego encontra
sua esposa em casa. Outro ponto de ligação entre o
romance e o filme são os figurinos das personagens. As
cores escolhidas pelo figurinista Renée April são:
pérola, branco, bege, cinza e preto.
Um aspecto técnico de grande relevância trata
das escolhas das lentes frias propositalmente para levar
até o telespectador a sensação da cegueira branca, ou
seja: “o mar de leite”, como descreveu Saramago (2008,
p.14).

O diretor Fernando Meirelles criou um diário de
gravação para dividir com o público todo seu processo
de criação, desde sua chegada ao set de filmagem ao
processo de montagem. O blog intitula-se diário de
Blindness.
Com base no diário de Blindness, podemos
deduzir que as filmagens de Ensaio sobre a cegueira
tiveram início em julho de 2007, com roteiro de Don
McKellar, em coprodução com o Canadá e com a
participação de uma produtora japonesa. As filmagens
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foram realizadas em Toronto (Canadá), Montevidéu
(Uruguai) e São Paulo (Brasil), mas não há identificação
no filme dos locais de produção, imprimindo ao espaço
um caráter de indeterminação.
Para começarmos o processo de análise, é
necessária a transposição de um trecho do romance
Ensaio sobre a cegueira, propositalmente esse recorte
abaixo apresenta o início da obra de José Saramago:
O disco amarelo iluminou-se.
Dois dos automóveis da frente
aceleraram antes que o sinal
vermelho
aparecesse.
Na
passadeira de peões surgiu o
desenho do homem verde. A
gente que esperava começou a
atravessar a rua pisando as
faixas brancas pintadas na
capa negra do asfalto, não há
nada que menos se pareça
com uma zebra, porém assim
lhe
chamam.
Os
automobilistas, impacientes,
com o pé no pedal da
embreagem, mantinham em
tensão os carros, avançando,
recuando,
como
cavalos
nervosos que sentissem vir no
ar a chibata. Os peões já
acabaram de passar, mas o
sinal de caminho livre para os
carros vai tardar ainda alguns
segundos, há quem sustente
que
esta
demora,
aparentemente
tão
insignificante,
se
a
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multiplicarmos pelos milhares
de semáforos existentes na
cidade e pelas mudanças
sucessivas das três cores de
cada um, é uma das causas
mais
consideráveis
dos
engorgitamentos da circulação
automóvel,
ou
engarrafamentos,
se
quisermos usar o termo
corrente. O sinal verde
acendeu-se
enfim,
bruscamente
os
carros
arrancaram, mas logo se notou
que não tinham arrancado
todos por igual. O primeiro da
fila do meio está parado, deve
haver
ali
um
problema
mecânico
qualquer,
o
acelerador solto, a alavanca da
caixa de velocidades que se
encravou, ou uma avaria do
sistema hidráulico, blocagem
dos travões, falha do circuito
eléctrico, se é que não se lhe
acabou
simplesmente
a
gasolina, não seria a primeira
vez que se dava o caso. O novo
ajuntamento de peões que
está a formar-se nos passeios
vê o condutor do automóvel
imobilizado a esbracejar por
trás do para-brisas, enquanto
os carros atrás dele buzinam
frenéticos. Alguns condutores
já saltaram para a rua,
dispostos a empurrar o
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automóvel empanado para
onde não fique a estorvar o
transito, batem furiosamente
nos vidros fechados, o homem
que está lá dentro vira a
cabeça para eles, a um lado, a
outro, vê-se que grita qualquer
coisa, pelos movimentos da
boca percebe-se que repete
uma palavra, uma não, duas,
assim é realmente, consoante
se vai ficar a saber quando
alguém, enfim, conseguir abrir
uma porta. Estou cego. (2008,
p.11)

Os sinais de tradução entre o livro e o filme são
bem evidentes na cena de abertura. A título de
exemplificação e para deixar claro o formato físico da
escrita roteirística de Don Mckellar, abaixo está a
primeira cena retirada do roteiro de Blindness:
CENA. 1. RUA DA CIDADE. EXT.
MEIO DA TARDE
Uma série de MOTORISTAS,
imóveis no casulo de seus
carros parados. Uma MULHER,
a caminho do salão para pintar
os cabelos. Uma COLEGIAL
falando
ao
celular.
Um
TAXISTA varrendo a rua com o
olhar, buscando a próxima
parada.
CENA. 2. FAIXA DE PEDESTRES.
EXT. DIA
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VERMELHO.
Do outro lado do cruzamento,
o CARRO na pista do meio está
esperando o sinal ficar.
VERDE.
Mas o carro não AVANÇA. Nós
nos
aproximamos
para
investigar. MOTORISTAS atrás
do carro em questão buzinam,
frustrados,
e
finalmente
desviam
para
passar.
PEDESTRES na calçada tentam
espiar pelo reflexo do parabrisa:
o
MOTORISTA
atormentado
está
gesticulando, frenético. Mais
próximos, vemos que ele está
gritando.
VERMELHO
PEDESTRES curiosos param na
faixa e se juntam em torno do
carro parado. O MOTORISTA
está repetindo, seguidamente,
as mesmas palavras, mas sob o
alarido, a regular da cidade,
por trás do abafado do vidro
temperado, o mais perto que
ousamos
nos
aproximar,
aquelas palavras não podem
ser ouvidas, até que alguém
abre a porta.
PRIMEIRO HOMEM CEGO
...Cego... Eu estou... CEGO...
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CLOSE: nos olhos dele, que nos
remete ao seu ponto de vista:
BRANCO
BRANCO
BRANCO
TÍTULO: BLINDNESS

Analisando as diferenças entre um trabalho
escrito (romance/roteiro) e o trabalho finalizado em
imagens (filme), é notável percebermos que algumas
cenas foram cortadas, modificadas. O roteiro se faz em
palavra escrita, sendo seu aporte discursivo a descrição
literária das imagens desejadas.
O que existe no roteiro de Mckellar analisado é a
separação entre sequências, que são unidades
narrativas cinematográficas, no qual se concentram os
acontecimentos que montam a narrativa. Em acordo
com Carriere, “o roteiro não é o último estágio de um
percurso literário. É o primeiro estágio de um filme”
(2006, p.132).
Quem conta a história? No blog de Blindness,
Meirelles relata que, em geral, esta é uma das primeiras
decisões que um escritor tem que tomar. No cinema
não é diferente e afirma:
Escolher o narrador de uma
produção cinematográfica é
uma das primeiras decisões
que um diretor tem que
tomar, pois a escolha de quem
será o narrador transforma
completamente um filme. Nos
outros (poucos) filmes que fiz,
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esta questão é facilmente
respondida,
mas
nessa
Cegueira a coisa é mais
complexa.

Algumas dessas modificações podem apresentar
uma dimensão diferente no aspecto narrativo e
dramático da trama. No processo de adaptação, junto
com roteirista Don Mckellar, o diretor conta que, no
início do filme, quem conta a história é ele, o diretor
colocando a câmera, os microfones e o expectador
sempre no meio da ação. Meirelles fala desse processo
no blog Blindness:
Por eu ser um narrador
privilegiado, que já leu o
roteiro até o final, você, o
espectador, vai perceber que
há uma epidemia se alastrando
antes
mesmo
que
os
personagens se deem conta
disso coitados. Como também
sou um contador que está de
fora da trama, posso pular de
um personagem para outro e
acelerar os acontecimentos
para chegar mais rápido ao
segundo ato quando todo
mundo
vai
para
uma
quarentena num asilo. Quando
a ação se desloca da cidade
para o asilo o contador da
história deixa de ser o diretor e
passa a ser a Mulher do
Médico. É através do seu olhar
que vemos o que acontece.
Colada nela, a câmera fica
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trancada
no
asilo,
de
quarentena também, vê ou
sabe apenas o que a Mulher
do Médico vê e sabe. Esse é o
momento em que a trama
desacelera um pouco para que
o espectador embarque na
viagem desta personagem
vivendo junto sua experiência.
A história segue, a situação
evolui devagar. Passado um
pouco da metade do filme
entra em cena um novo
personagem, o velho da Venda
Preta (Danny Glover), para
mim
um
alter-ego
do
Saramago. De repente, sem
mais, ele começa a narrar o
que se passa no asilo.
Diferente do olhar da Mulher
do Médico, que nos mostra os
fatos, a voz deste narrador
tardio, o Velho da Venda
Preta, nos conta o que se
passa
na
cabeça
dos
personagens,
conta
uma
história
mais
profunda
narrando as implicações e
consequências
do
que
acontece, criando uma nova
camada de leitura para o filme.
Então, no terceiro ato, quando
todos os personagens voltam
para a cidade, os dois outros
narradores, o diretor e a
Mulher do Médico, se juntam
ao Velho da Venda Preta, e a
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história passa a ser narrada
alternadamente pelo olhar
dela, pela voz dele e pela
câmera.

Escolher um ponto de vista narrativo ou mesmo
determinar os limites discursivos deste narrador no
cinema não significa definir quem vai contar a história,
mas sim qual personagem será o foco central da
narração. Essas definições são desmembradas pelo
pesquisador Flávio de Campos:
Ponto de foco é tudo o que
atrai o foco do narrador ou de
um personagem e ponto de
vista é o lugar e a postura dos
quais o narrador ou um
personagem
percebe
e
interpreta os pontos de foco
da estória (2007, p.43)

Meirelles, com sua câmera narrativa, transmite ao
telespectador todo o inferno no qual seus personagens
são jogados. O manicômio é um lugar que rende
diferentes leituras e o diretor expõe o circo de horrores
de forma contundente. Em Blindness, o que conduz a
narrativa é o ponto de vista.

Sendo o cinema a técnica de produzir sonhos e
fantasias, este sempre flertou com a literatura e
conseguiu, com êxito na maioria das ocasiões,
estabelecer uma boa parceria. Em algumas ocasiões, o
cinema se valeu das ideias dos folhetins literários,
porque literatura, antes de tudo, trabalha o imaginário
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do leitor. O audiovisual oferece a imagem pronta ao
telespectador, realizando o seu mundo de fantasia.
A intenção deste artigo foi trazer um recorte do
eixo que liga essas duas vertentes da linguagem:
literatura e cinema. Mas nem por isso deixamos de
iniciar um percurso instigante, que poderá vir a se
desdobrar no futuro. O discurso verbal possui
acréscimos, como o sujeito e os seus complementos,
enquanto a imagem é uma oração em si e não aparece
nesta ou outra referência que não seja sua própria
imagem. Segundo Ismail Xavier (2003), a imagem,
refletida no audiovisual, é impositiva: não aceita
silêncios, o que difere dos textos literários.
O filme Blindness, traduzido do romance Ensaio
sobre a cegueira, de José Saramago, possibilitou
analisar esse pequeno recorte. Na literatura, a palavra é
recurso único. Mas sua exclusividade, longe de ser uma
limitação, é uma fonte de possibilidades diversas, como
apontou Ismail Xavier (2003). A palavra exige do autor
um trabalho delicado na seleção, nas vozes narrativas.
Já no cinema, a palavra é um recurso entre outros. O
esforço narrativo deve ser voltado não tanto para a
eficiência da palavra, mas para sustentar uma trama.
A presença do insólito em Blindness é coerente
com a proposta narrativa no romance de José
Saramago. Ao que tange ao processo de adaptação,
Ismail Xavier postula que
a fidelidade ao original deixa
de ser o critério maior de juízo
crítico,
valendo
mais
a
apreciação do filme como nova
experiência que deve ter sua
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forma, e os sentidos nela
implicados, julgados em seu
próprio direito (2003, p.71)

Para outros pesquisadores, como Robert Stam, “a
literatura sempre possuirá uma superioridade
axiomática sobre qualquer adaptação, por ser uma
forma de arte mais antiga” (2000, p.58). Essa hierarquia
para Stam envolve o que ele chama de iconofobia,
“uma desconfiança em relação ao visual, e logofilia a
sacralização da palavra” (2000, p.58).
É preciso observar que a visão negativa da
adaptação pode ser um simples produto das
expectativas contrariadas por parte de um grupo de fãs,
hoje muito em voga nas redes sociais com os chamados
“fans fiction”. Esses grupos recriam históricos de
personagens, sugerem tramas e cada vez ganham mais
força na indústria do audiovisual, como declarou
Hutcheon (2011).
Ainda no contexto das obras, Hutcheon expõe
que “como processo de criação a adaptação envolve
tanto uma reinterpretação como uma recriação,
apropriação ou recuperação, dependendo da
expectativa” (2011, p.29).
Como se pode notar, uma obra literária é sempre
aberta às possibilidades de leituras, como bem ensinou
Bakhtin.
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Geraldo R. Pontes Jr. (PUC-RJ)

A primeira das quatro peças que compõem a
obra teatral do poeta, ensaísta e dramaturgo
martiniquense Aimé Césaire (1913-2008) encerrou por
mais de sessenta anos um segredo a respeito de sua
criação. Conhecida apenas até então em uma segunda
versão que se acreditava ser a única, e que na verdade
é o objeto principal deste estudo, Et les chiens se
taisaient (E os cães se calavam) leva como subtítulo
“tragédia”, na edição de 1956, pela Présence Africaine.
Através da pesquisa sobre a correspondência do
autor com o surrealista André Breton, durante a II
Guerra, o pesquisador norte-americano Alex Gill27
chegou à primeira versão encontrada no acervo da
biblioteca de Saint-Dié, França. Totalmente divergente
da versão publicada após a II Guerra, essa, recémdescoberta, mais referencial, tem a forma de drama
histórico sobre a Revolução Haitiana e a morte de seu
mártir, Toussaint Louverture. Ainda assim, esse seu
primeiro texto teatral não é tão aproximado, pela
descrição, de La Tragédie du Roi Christophe, a segunda
peça do autor sobre o Haiti, publicada em 1963, e que
tem um caráter tragicômico. Antes, apresenta uma

27

Inicialmente bolsista (fellow) doutorando da University of Virginia,
quando pesquisou o texto em pauta, exerce atualmente uma função
de coordenação de ensino digital na Columbia University.
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intriga cronológica em que se interpreta o percurso de
Toussaint como o de um mártir.
No entanto, as mesmas correspondências
ajudam a situar esse texto “tapuscrito”28 como o texto
primevo da ideia da peça em questão. Segundo Lilian
Pestre de Almeida (2010), está em fase de preparação
uma edição crítica e genética por James Arnold para a
edição de Planète Libre. Alex Gill o denomina ur-texte o
trabalho que pretende fazer em edição digitalizada; o
termo vem do alemão urtext, edição de composição
musical que visa a reproduzir o texto original do autor,
diferente do fac-simile no sentido de não ser
reprodução meramente fotográfica. Assim, o
documento, jamais publicado, receberá um tratamento
informatizado pelo pesquisador, conforme preconizado
em seu projeto de pesquisa disposto em página da
internet. Cabe primeiramente citar a referência do
autor à diferença das peças:
As
diferenças
entre
o
“tapuscrito” de St. Dié e o texto
de Les Armes miraculeuses
(primeira edição) são várias, a
ponto de se poder considerá-las
como duas obras distintas. A
mais surpreendente é sem
dúvida a presença fundamental
da história em uma e sua total
ausência na outra. Se é quase
impossível resumir a intriga do
oratório trágico de Les Armes,
pode-se esboçar as grandes
28

Trata-se de um termo para a versão datilografada, correlato a
manuscrito para as versões manuais.
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linhas da intriga do “Ur-texte”
sem dificuldade, já que o mesmo
segue a ordem cronológica
v
tradicional .(ALMEIDA, 2010)

Aqui, o autor se refere a Ur-texte (assim no texto,
e não na forma inglesa de decalque ur-text) não apenas
como a edição que pretende fazer, mas em seu sentido
figurado, de matriz de uma ideia, já que o termo que
ele emprega em inglês é também usado como o
exemplo prototípico, seminal de um gênero artístico.
Com essa conotação e conforme sua comparação das
duas versões, percebe-se a mudança importante de
rumo, verdadeira guinada na concepção de Césaire
entre uma escrita e outra, que parece estar ligada, pela
descrição do autor, a sua inserção no campo literário.
Não existe naquele momento a ideia de um
conjunto de literaturas francófonas, apesar de se
denominarem as manifestações das ex-colônias
enquanto tal; a ideia ainda provoca uma hesitação no
autor, preconizador do movimento da negritude entre
as ainda colônias francesas. Césaire acaba de ser
aclamado por Breton como um grande poeta negro, em
um prefácio escrito em 1944; consequentemente, ele
se junta aos surrealistas com entusiasmo. Vejamos as
considerações que tece em relação ao que escrevera,
entre os outros manuscritos e tapuscritos que desejara
que chegassem até Breton, e nas quais se refere à
versão primeira da peça. Trata-se do trecho de uma
carta a André Breton, de abril de 1944, quando o chefe
da escola surrealista se encontra em Nova Iorque:
Tendo sido concebida durante
o regime de Vichy, escrita
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contra Vichy, contra o pior
racismo
branco
e
o
clericalismo, a pior aniquilação
negra, esta obra não deixa de
trazer
de
forma
bem
desagradável a marca dessas
circunstâncias.
Mesmo assim:
1º) peço-lhe que considere o
manuscrito que lhe enviei
como um esboço, certamente
avançado, mas não mais do
que isso. E se você quiser
saber por que motivo lhe
enviei com tanta pressa, é
porque considerava urgente
tirá-lo desta colônia e fazê-lo
chegar às suas mãos, por uma
questão de segurança.
2º) este esboço deve ser
completado e modificado.
Corrigido no sentido de uma
maior
liberdade.
Particularmente
no
que
concerne a história, ou a
“historicidade”,
já
razoavelmente reduzida, é
preciso
ainda
eliminá-a
consideravelmente.
Você
mesmo o verá através das
“correções” que eu lhe envio
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através
desse
29vi
correspondente.

mesmo

Um mês e meio depois, em nova carta, Césaire
renega a peça: “este drama que talvez nunca venha a
ser publicado, de tanto me incomodar e escapar de
mim. Seja como for, ele é desde já irreconhecível”
(1944)vii. Essa atitude revela, a meu ver, a busca do
autor por inserção no campo literário. Ela passaria por
algo que fosse capaz de consagrá-lo mais como autor
de uma obra universal que histórica – que não
escaparia do universal, à medida que ligada à existência
de um sistema erguido com as conquistas da expansão
marítima no início da Era Moderna, mas que se
encerraria numa visão de mundo traduzida pelas ideias
de submissão colonial versus revolução. A aposta ou a
conquista do cacife do autor encontrar-se-ia na questão
do indivíduo. Atitude coerente com mudanças do pósguerra e desilusões pelas quais este futuro governante
da Martinica pelo Partido Comunista Francês e mais um
pouco adiante, no momento de sua nova versão com
enfoque universal no indivíduo, futuro dissidente do PC
francês. De fato, se da obra de Césaire (que de
estudante e escritor se tornaria um homem da
representação política local na Assembleia Nacional),
ecoaria toda a problemática colonial, expressa na
reação ao racismo e à hierarquia de valores culturais
como maneiras de se emancipar os povos negros, isso
se daria principalmente acentuando a relação
29

Trata-se de uma carta referida na página da internet supracitada,
com a data de 4 de abril de 1944, mas sem a devida referência de
catalogação na Biblioteca francesa em que se encontra o acervo.
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intrínseca entre racismo e mentalidade colonial. Um
discurso politizado esboçaria na obra ensaística, em
discursos políticos e outros a reação ao
assimilacionismo e à exploração decorrente da
inferioridade imposta aos colonizados, originários do
Caribe, América do Sul e África. Esse discurso se erguia
paralelamente à atuação do Partido Comunista como
organização das parcelas de oprimidos e explorados
pelo capital. Mas a discussão política originárias da
época em que Césaire militava, em seus estudos
universitários, juntamente a outros estudantes negros,
no sentido de resistir à assimilação colonial,
desdobrava-se em um discurso identitário, do resgate
de valores calcados na diferença de culturas atávicas
dos povos de origem africana.
Esse discurso não estava previsto na formulação
do engajamento pelos líderes do PC. Afrontar a herança
do aparato ideológico acerca das raças, que servira para
escusar a missão civilizatória europeia nas colônias e
instalar um poder de base hierárquica, militarmente
armado, eis uma estratégia do termo de Negritude, que
se sobrepujava ao engajamento como uma arma de
palavras, abrindo um debate até hoje em vigor. Daí a
tender para o oratório trágico e não para a peça
tradicionalmente politizada e de referencial histórico
evidente era um passo para atualizar Césaire em
relação a um momento sócio-cultural novo, fundador
de uma nova política do indivíduo.
Os motivos poderiam também ser outros, como
a preferência de Césaire pela poética relativamente
autônoma às questões identitárias na versão que
reconheceu como válida – tendo o poeta renegado
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contundentemente a versão do drama histórico. De
todo jeito, o mais curioso é que, ao mesmo tempo em
que Césaire comunica a Breton seu desejo de não
publicar o texto – e possivelmente jamais encená-lo –,
o surrealista nunca recebeu de Yvan Goll, a quem a
correspondência foi enviada por Césaire, com vistas a
ser entregue a Breton. Goll havia traduzido para o
inglês a primeira obra poética de Céssaire, o Cahier
d’um retour au pays natal para a americana Brentano’s,
motivo pelo qual Césaire lhe confiava a
correspondência a ser entregue a Breton.
Antes de retomarmos o sentido principal deste
trabalho, relacionando a versão centrada no indivíduo
como algo relevante para a estética insólita, faremos
um breve apanhado da organização da escrita histórica
renegada. Na versão “tapuscrita”, a figura de Toussaint
era a referência central da obra. Seguindo a síntese da
intriga dramática exposta pelo autor na página da
internet citada, vemos que o texto se intitula drama, e
não tragédia, seu contexto é o da Revolução Francesa, e
se passa na ilha de São Domingos, no momento em que
Toussaint a defende dos britânicos. O herói, tentado
por dinheiro, declara que sua meta, como a da
República, é a liberdade. Entre a consagração dos que
nele veem a realeza e os escravos que temem
represálias dos brancos, e que são repreendidos,
engendra-se a revolução maior e, depois de uma
reunião entre chefes negros e deputados brancos, que
oferecem a paz à multidão, inicia-se o massacre contra
os brancos.
Entre cenas possivelmente prosaicas em que o
povo aponta para a falta de alerta da parte dos brancos
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quanto ao real perigo, o país vai sendo tomado pouco a
pouco e, na assembleia, os negros que a ocupam
profetizam problemas para a recuperação após a
independência. A mesma situação se desdobra no
campo entre brancos que tentam fugir e escravos que
cantam no trabalho para “enganar” seu cansaço, o coro
e os recitantes exprimem sua ansiedade quanto ao
nascimento da nova República do Haiti. Aclamação de
Toussaint, no poder, chegada do exército francês. Um
parlamentar francês, acompanhado de uma tropa, vem
negociar e Toussaint mantém sua intenção de defender
o Haiti. O exército francês o derrota, Toussaint recolhese à floresta. Dando-se inicialmente por vencido, passa
a tramar sua vingança e, entre cenas alegóricas do
sofrimento dos escravos, imagens fantasmagóricas que
recriam torturas e prisões, Toussaint é rebatizado por
homens do campo que lhe derramam terra sobre a
cabeça e a nuca – o batismo de terra após o qual o
herói se perde na noite. No ato seguinte, está preso na
Fortaleza do Jura, onde as recitantes o saúdam e ele
receberá visitas enviadas por Napoleão para tentar
convencê-lo do perdão contra total submissão. Por fim,
a seu filho, que se mostra acovardado por reiterar ao
pai o pedido dos franceses, Toussaint conta como foi
que, por ele, se convenceu a lutar contra a escravidão.
Mesmo querendo que aceite a oferta, Isaac pede
perdão ao pai.
As cenas continuam entre sonhos de Toussaint e
presságios quanto à continuação dos horrores do
tráfico, até o aparecimento da Virgem que ele repugna,
dizendo-se filho da terra, em remissão a seu batismo.
Com o fim dessa visão, em um solilóquio, ele proclama
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seu amor pela terra. A peça termina com a volta ao
Haiti, a sucessão da liderança por Dessalines e o
prosseguimento da revolução. É nele que Toussaint
sobrevive, pois seu filho estava longe de seu ideal e os
recitantes retornam à imagem da terra como simulacro
da morte. Nota-se que há nesta intriga a clara
constituição de um drama histórico.
Quanto à versão publicada, de difícil síntese, sua
forma do oratório acarreta o enxugamento das
referências contextuais e das personagens da história
para as figuras de coro, os recitantes, as loucas, a
amante, o rebelde: todos prisioneiros em um círculo
infernal em que as imagens serão mais sensações
poéticas de um tom de tragicidade que uma tensão
dramática tradicional a respeito do encarceramento.
Como nos descreve Lilian Pestre de Almeida (1978,
p.23-24), do lado de fora da cela, mas entrando nesse
círculo, estão a mãe, um carcereiro, uma carcereira e
ainda o mensageiro. De um texto a outro passa-se da
protagonização de Toussaint à de um Rebelde. A seus
monólogos, “respondem”, em contraponto – para o
público ? – os recitantes. O coro canta as dores e
sofrimentos dos negros. Há ainda negros prisioneiros,
bispos, cavaleiros, vozes tentadoras etc. Há um prólogo,
como na tragédia, em que já se anuncia a morte do
herói. Algumas cenas após, músicas fúnebres anunciam
a chegada dos brancos – resquício de remissão à
história do Caribe – e quatro bispos sentam-se em
tronos, figuração do poder e da colonização. Evocação
de uma fauna e flora selvagens por cavaleiros negros
que se apresentam em uma visão das personagens na
prisão, enquanto o Rebelde se vê como no novo Jó. Em
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um corte temporal, a cena passa-se na imaginação do
Rebelde, de olhos fechados, que conta o momento de
uma revolução negra cheia de bufonaria – ideia
reaproveitada certamente em Christophe e Hugonin, na
La Tragedie du Roi Christophe. Segue-se uma cena de
fadiga do Coro, de aspecto bucólico e pastoril, e trevas
até a chegada da mãe do Rebelde em cena, momento
em que os dois travam um diálogo dramático. Após
lembranças escabrosas, o corpo da mãe cai, as vozes
acusadoras evocam um linchamento e o Rebelde se
entrega à noite ao mesmo tempo em que o Coro
salmodia: “ô roi debout” – “Oh, rei erguido” (CESAIRE,
1956, p.95).
Sucedem-se estranhos cortejos imaginários,
como um que o autor intitula ser da “Idade Média
Africana”, para evocar o passado glorioso da raça negra,
uma invasão de padres que são expulsos pelo Rebelde,
tudo entre enunciações cantadas ou de poemas
recitados até a evocação da ilha/homem que sangra
pelo Rebelde e pelos Recitantes, trazendo nova alusão
figurada ao Haiti, locus da versão anterior da peça. A
imagem condensa a ilha e o homem, até a morte do
Rebelde: Haiti e Toussaint?
A proposta sensorial de Cesaire, o oratório
ritmado por cantos e batuques, as representações de
quadros trágicos, alusões bíblicas dão ao texto uma
nova dimensão e talvez uma quase impossibilidade de
se montar30. Note-se também, conforme ressalta Lilian

30

O texto tem sido alvo, desde sempre, de adaptações, escolha de
cenas ou colagem de textos com outras peças. Uma experiência de
montagem da peça adaptada é apresentada pela revista
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Pestre de Almeida (1978), a inspiração em quadros de
Goya, da fase dos Caprichos:
A Casa dos Loucos de Goya não
fala das loucuras e dessas
estranhas figuras [...], mas do
absurdo cruel desses corpos
jovens e vigorosos postos na
fossa infernal para morrer;
seus gestos, invocando seus
sonhos, cantam sobretudo sua
sombria liberdade (1978, p.20)

Se, como lembra a autora sobre essa obra do
pintor espanhol, há uma interseção com a temática na
peça de Césaire, que realiza um resgate do espetáculo
de horror que mistura loucura, alucinação e sombrio
lirismo, assim com o pensamento de Sartre, sobre os
negros aprisionados, o espectador é mergulhado nessa
prisão, e do lado de reportagem da abordagem que
ainda guarda traços históricos sobre o massacre
escravagista, esse espectador revive o pesadelo.
A consagração do Haiti como um locus ficcional
antilhano representativo de todo o drama colonial,
obsessão do autor ao longo de suas obras, que
escreveu a respeito desde seu Cahier d’un retour au
pays natal, demonstra a necessidade de um debate
sobre a questão identitária a partir da ideia que a
reescrita da história seria capaz de dignificar a memória
do povo negro. A ideia estaria então centrada em uma
relação traumática com o passado a ser revista, na qual
relação com a cultura e a dificuldade do indivíduo para
Africultures, a respeito do trabalho de Myriam Massango, diretora
congolesa, na divulgação de sua montagem de 2008.
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com a complexidade histórica que traçou as tramas da
mesma é um local privilegiado da rediscussão dessa
memória para perspectivas estéticas distintas do mero
pano de fundo ideológico das reviravoltas históricas
como linguagem única. A busca dessa provocação
sensorial, que a estudiosa citada de Césaire remete às
figuras insólitas e sombrias de Goya, requer essa uma
nova linguagem, entre outros procedimentos de um
texto que evoluiu da linearidade do drama histórico
para esse complexo gênero agora identificado pelo
autor como um oratório trágico.
Dito isso, parece mais que evidente a
necessidade de Césaire de encontrar uma saída para
que seu texto não se encerrasse na configuração
histórica do drama acerca do mártir como herói de uma
revolução do passado. Note-se não somente o aspecto
produtivo do coro e das outras personagens em uma
visão do coletivo imbricada com o indivíduo que é
martirizado no calabouço, no uso das evocações,
cantos, passagens bíblicas como pertencimento à
atemporalidade do imaginário ocidental às voltas com
vários componente dessa longa história, como também
a possibilidade de ressignificar historicamente.
Nota-se ainda, pelas declarações expressas na
correspondência enviada a André Breton, o quanto a
concepção da obra era explicada no sentido de
dialogar, mas ainda de explicitar propósitos que
estabeleciam parâmetros aceitáveis para aquele
momento e outros já não mais, dando assim o tom do
que atualizava Césaire, entre outras coisas, em relação
ao movimento com o qual desejava dialogar. O segundo
passo de Césaire viria a ser a opção de escrever um
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drama histórico, a peça La tragédie du Roi Christophe,
no qual, apesar de a sucessão linear ter predominado,
o autor fez uso de paródias e de aspectos sombrios da
personalidade de Christophe, que também podem
apontar para uma inspiração em uma estética insólita,
em situações as mais diversas, para dar conta da farsa
que caiu sobre o destino dos heróis haitianos, no
engodo de reinventar seu heroísmo perdido na
escravidão.
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Gilzete Passos Magalhães (PUC-SP)

A Psicologia Analítica atribui aos mitos, literatura,
cinema, folclore e processos histórico-culturais grande
importância no estudo das relações de gênero,
sexualidade e fenômenos psíquicos. Jung se interessou
pelo mito no Hospital Psiquiátrico de Zurich, quando
percebeu que imagens e fantasias de seus pacientes se
aproximavam de mitos e lendas (JUNG, 1989).
Em 1906, um paciente esquizofrênico de Jung
dizia ter a visão do falo do sol que, segundo este, seria
a origem do vento. Em 1910, Jung se surpreendeu com
o mito Mitraico decifrado por Dietrich, que narrava de
forma similar o delírio de seu paciente:
e de igual maneira, o chamado
tubo, a origem do vento que
soprava.
Porque
vê-se
pendurado ao disco do sol
alguma coisa que se parece
com um tubo (JUNG, 1989)

Outras teorias expressam o interesse pelo mito,
como a Psicanálise de Freud e a filosofia de Platão,
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Kant, Nietzsche e Shopenhauer, que compõem os
pilares da psicologia junguiana (JUNG, 1989).
Freud recorreu a mitos, como se verifica nas
obras Totem e Tabu (1913-1914) e Moisés e O
Monoteísmo (1937-1939). Constata-se a contribuição
da mitologia para a psicanálise também em Édipo e
Narciso, narrativas míticas que influenciaram a
postulação de conceitos como Complexo de Édipo e
Narcisismo.
O conteúdo simbólico dos mitos aborda questões
inerentes à natureza humana. A narrativa mítica e
folclórica relata de forma alegórica a paixão e o ódio, a
vida e a morte, enfim, a dinâmica entre os opostos que
ilustram os arquétipos (MAGALHÃES, 2013).
Por meio de uma leitura junguiana da obra O
Viajante (1973), de Lúcio Cardoso, é possível associar as
personagens a diversos mitos. O romance objeto deste
estudo aborda temas polêmicos que podem ser
associados aos dilemas psicológicos. Assuntos
classificados como tabu – religião, morte, incesto e os
(des)caminhos da sexualidade – são abordados.
O condutor de O Viajante é o desejo, tema
flagrante na narrativa do autor – que orienta ou, por
que não dizer – desorienta o rumo das personagens.
Neste romance, o caixeiro viajante Rafael chega a um
lugarejo para trazer as novidades da cidade e termina
por despertar uma paixão avassaladora nas
provincianas Sinhá, moça pobre e inocente, e Donana
de Lara, viúva rica e poderosa.
A chegada de Rafael leva algumas personagens
literalmente à morte e condena outras à vida,
agonizantes em sua perplexidade diante dos fatos. A
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passagem de Rafael traz consequências trágicas aos
moradores da cidade: Donana assassina o próprio filho,
Sinhá é estuprada pelo viajante e brutalmente
assassinada pelo tio adotivo durante uma festa religiosa
da cidade.
Destarte, a proposta desse trabalho é abordar
temas polêmicos da narrativa de Lúcio Cardoso sob o
enfoque simbólico por meio de um diálogo entre
literatura, cinema, mitos e psicologia analítica e
enfatizar a importância desse romancista tão ilustre no
contexto literário brasileiro.
Com o objetivo de familiarizar o leitor com o
estilo literário de Lúcio Cardoso e de promover maior
compreensão sobre o contexto em que se delineiam as
narrativas do romancista, foram selecionados
depoimentos de jornalistas e estudiosos do cinema e
literatura sobre a vida e obra do autor e sua amizade
com Clarice Lispector e Paulo César Saraceni, artistas
que participaram do contexto intelectual frequentado
por Lúcio Cardoso.
Selecionamos também trechos da obra O
Viajante e destacamos episódios e personagens do
romance. Entre essas personagens, como já
mencionamos anteriormente, destacamos Rafael
Quelene, o caixeiro viajante, Sinhá, jovem que se
enamora do vendedor itinerante – também sobrinha
adotiva de Mestre Juca – um carpinteiro de artigos
fúnebres que pela enteada postiça se apaixona.
Conforme já citamos em outra parte dessa fase do
trabalho, recorremos à análise da personagem Donana
de Lara, viúva rica e poderosa que, assim como Sinhá,
cai também de amores por Rafael. Entre os
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protagonistas do enredo, novamente destacamos Zeca,
rapaz com dificuldades psicomotoras, filho de Donana.
No que concerne ao referencial teórico em
Psicologia Analítica, foi utilizada a obra completa de
Carl Gustav Jung como fonte de pesquisa permanente,
com ênfase nas obras Memórias, sonhos e reflexões
(1989); Tipos Psicológicos (2011) e o Eu e o inconsciente
(2008).
Os procedimentos de análise deste trabalho se
deram a partir da obra Pesquisa qualitativa e
subjetividade de González Rey (2005) e da tese de
doutorado pela PUC-SP intitulada Processamento
Simbólico Arquetípico: uma proposta de método de
pesquisa em psicologia analítica (PENNA, 2009). O
enfoque qualitativo e o processamento simbólico
arquetípico permitem analisar o romance a partir das
características das personagens, segundo uma
perspectiva histórico-cultural e simbólica e por meio de
associações teóricas que nos possibilitam entender a
expressão do símbolo.
Para alcançar os objetivos deste trabalho, o texto
foi dividido em duas seções. Na primeira seção,
intitulada O Exílio do Desejo em Lúcio Cardoso, a autora
faz um breve relato do contexto familiar do escritor, sua
mudança do interior de Minas Gerais para estudos no
Rio de Janeiro, então Capital Federal. Nessa etapa do
texto, a autora aborda as influências artísticas do
romancista e a implacável crítica à sua obra que, apesar
de seu reconhecido valor, não entrou para o cânone
literário nacional. Nessa fase, a autora descreve o
seleto grupo literário do qual participava o romancista e
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sua amizade com a escritora Clarice Lispector e o
cineasta Paulo César Saraceni.
A segunda seção, A Teia da Ruína na trilogia da
paixão, traz como proposta apresentar alguns episódios
e personagens da obra O Viajante que serão associados
a personagens míticas de diversos contextos culturais.
Nessa fase do texto, identificamos complexos
mecanismos de defesa de alguns protagonistas do
enredo por meio de uma leitura junguiana. Para a
realização desse estudo, a autora adotou o método de
análise qualitativa por meio de pesquisa documental. O
material eleito foi submetido ao processamento
simbólico arquetípico (PENNA, 2009), método
resultante da sistematização da amplificação simbólica
proposta por Jung, que propõe a compreensão do
símbolo. Após essa etapa, são apresentadas as
considerações finais.

Joaquim Lúcio Cardoso nasceu em Curvelo,
interior de Minas Gerais e faleceu em setembro de
1968, vítima de um derrame cerebral (CARELLI, 1970).
Aos 17 anos, Lúcio Cardoso foi estudar no Rio de
Janeiro, na época Capital Federal, fato que o influenciou
a assumir suas tendências homossexuais, tão
reprimidas pelos valores tradicionais de sua família
(FARIA, 2000).
No Rio de Janeiro, o escritor conviveu com
Cornélio Pena, Otávio de Faria, Gustavo Corção e Jorge
de Lima, escritores que também compunham textos
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que retratavam atmosferas melancólicas e intimistas
(FARIA, 2000).
A primeira novela de Lúcio Cardoso, Maleita, foi
escrita aos 16 anos e publicada pela editora Schimidt
quando Lúcio tinha 22 anos. A precocidade artística do
autor pode ser comparada com a de Clarice Lispector,
escritora que o tinha como amigo querido e mentor
intelectual (LISPECTOR, 1992, p.171). A beleza presente
na narrativa de Lúcio Cardoso impressionou críticos
literários como Agripino Grieco, que considerou
admirável o texto do futuro romancista (CARELLI, 1970).
Lúcio Cardoso foi um dos precursores de um
estilo que envolve Guimarães Rosa e Clarice Lispector e
sua narrativa intimista é associada pelos críticos a de
escritores intimistas, como Dostoievski, Faulkner,
Grahan Green e Kafka (FARIA, 2000).
O legado de Lúcio Cardoso para as artes envolve
romances, novelas, peças de teatro, poesia, um longametragem inacabado, roteiros de filmes e muitos de
seus textos foram adaptados para o cinema, como
ocorreu com Porto das Caixas (1962), Crônica da Casa
Assassinada (1959) e O Viajante (1973) (SARACENI,
1992).
Em 1962, o escritor mineiro sofreu um derrame
cerebral que o deixou com o lado direito do corpo
paralisado. Sem poder falar ou escrever, dedicou-se à
pintura até a sua morte, em 1968, quando foi
acometido por um segundo derrame. Seu último
romance, O Viajante, ainda em elaboração, não chegou
ao fim devido à hemiplegia do autor. A obra foi
publicada em 1973 graças ao empenho de Otávio de
Faria, que reuniu os textos e fragmentos de Lúcio e veio
514

a se tornar filme em 1998 sob a direção de Paulo César
Saraceni. O romance O Viajante aborda a ambivalência
da alma humana através de um enredo fascinante:
apesar
da
narrativa
incompleta, é de grande beleza
estilística, tão deslumbrante,
de
uma
morbidez
tão
grandiosa,
de
um
decadentismo tão visceral, que
podemos compreender quem
o ache revoltante, aviltante ou
mesmo doentio. Acabado seria
uma obra prima. Incompleto já
é
um
grande
romance
(RODRIGUES, 2000, p.1)

Lúcio Cardoso foi um escritor insubordinado ao
contexto social de sua época. Os temas polêmicos
abordados pelo romancista, como os falsos valores
tradicionais, os tabus religiosos e os caminhos obscuros
da sexualidade, impediram sua entrada para o cânone
nacional, apesar de seu reconhecido talento pela crítica
literária (SARACENI, 1992). Assim, embora o autor
tenha se dedicado muito às artes e recebido
importantes homenagens, como o prêmio Machado de
Assis da Academia Brasileira de Letras em 1966, Lúcio
Cardoso é um autor desconhecido para o grande
público (CARELLI, 1970).
O caráter polêmico de Lúcio Cardoso e sua obra
foram bem ilustrados no comentário de Danilo Corci:
“homossexual em conflito, pintor em gênese, escritor
de fato. Lúcio Cardoso descobriu que existe sim, um
lado de trevas e todas as nossas luzes” (2002, p.2).
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O escritor Lúcio Cardoso e o diretor de cinema
Paulo César Saraceni se conheceram na década de 50 e
se tornaram grandes amigos. A beleza estilística
presente na narrativa do romancista mineiro
impressionou tanto o cineasta a ponto de inspirá-lo a
produzir filmes baseados em seus textos, como ocorreu
com Porto das Caixas (1962), Crônica da Casa
Assassinada (1959) e O Viajante (1973) adaptados para
o cinema em 1962, 1971 e 1998, obras essas chamadas
pelo diretor de cinema como a Trilogia da Paixão
(MARTINS, 1997; BRASIL, 2000; RODRIGUES, 2000;
SILVA, 2000; SILVA, 2002).
As adaptações da literatura de Lúcio Cardoso
para o cinema por Paulo Saraceni receberam prêmios
internacionais, como ocorreu com o filme O Viajante
(1998), considerado Melhor Filme pela Federation
Internationale de La Presse no Festival de Moscou,
Prêmio Especial da Crítica e Melhor Música no Festival
de Brasília de 1998 e Prêmio Especial da Crítica no
Terceiro Festival de Miami (RODRIGUES, 2000).
O destino das personagens de O Viajante parece
envolvido por uma grande teia, como se estivessem
todos predestinados a um fim inexorável, o que nos
remete às Três Parcas, entidades que medem, tecem e
cortam o fio da sorte de cada um. Merece atenção o
recurso utilizado pelo cineasta e pelo romancista em
que cada personagem da trama é observado pelos mais
variados ângulos, o que nos possibilita reflexões
inúmeras a respeito de seus sentimentos, configurando
o conceito proposto por Jung de circuambulatio: andar
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em torno do símbolo (BOECHAT, 1997). No discurso das
personagens, há constantes quebras no tempo,
passado e presente se confundem, e essa narrativa
pode ser associada às sessões de análise: em
determinado momento, uma fala é interrompida, mas
não finda o assunto em torno do arquétipo central, que
permanece presente surgindo em um discurso
posterior.
A obra O Viajante narra a trajetória de
personagens que vivem da paixão à morte: Rafael, o
caixeiro viajante, chega a uma pequena cidade e
desperta o amor de Sinhá, moça pobre e Donana de
Lara, viúva rica, mãe de Zeca, rapaz paraplégico com
problemas na fala.
A chegada de Rafael transforma a rotina dos
moradores da cidade. A jovem Sinhá e a viúva Donana
por ele se apaixonam e por ele são rejeitadas. A
passagem do cometa, apelido atribuído aos vendedores
itinerantes, leva algumas personagens literalmente à
morte e condena outros à vida, agonizantes na culpa
diante dos fatos: Donana torna-se assassina do filho,
Sinhá é estuprada na igreja e permite-se matar pelas
mãos do tio adotivo.
Sinhá é uma jovem pobre que deixa a casa da
mãe para morar em uma cidade vizinha com a tia e seu
marido, Mestre Juca. Em vários episódios, percebe-se a
obsessão do tio postiço de Sinhá pela moça. Ele a
observa, soliloquia a respeito do desejo sexual pela
moça e exige que a menina mantenha-se virgem.
Apesar de se sentir atraída por Rafael, Sinhá não cede
às investidas do viajante, mas é por ele violentada em
plena sacristia durante a festa religiosa da cidade e se
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deixa assassinar pelo tio, que prometera tirar-lhe a vida
caso a moça se entregasse a outro homem. Sinhá não
tenta impedir esse acontecimento e aguarda o tio
adotivo na ponte, como quem espera que o destino já
traçado se cumpra. No episódio de sua morte, a jovem
não manifesta nenhum sinal de dor, nem luta pela vida,
ao contrário sorri, enquanto é assassinada por Mestre
Juca, que se sente duplamente traído: como parente,
defensor da honra de sua sobrinha e como homem, por
deseja-la sexualmente.
A análise das personagens permite a observação
de diversas psicopatologias. As narrativas artificiais de
Donana, o ciúme exagerado da viúva por Rafael, a
inveja que sente da jovem Sinhá e o crime que vem a
cometer contra o próprio filho pelo amor de um
homem que não a deseja revelam os traços histéricos
de sua personalidade.
Donana, mãe de Zeca – rapaz com dificuldades
psicomotoras – imagina ter sua paixão retribuída pelo
viajante com a morte do filho e, assim, empurra o
menino de cadeira de rodas do alto de uma colina. Este
episódio permite associação com a tragédia grega –
Donana revela a face de mãe devoradora como a
Medeia de Eurípedes –, pois sacrifica o filho em nome
de um amor não correspondido (RODRIGUES, 2000;
EURÍPEDES, 2001). Todavia, a viúva rica e poderosa não
é punida, pois seu prestígio impede que as
investigações sigam adiante e Donana continua a
ostentar a persona de mulher respeitada que oculta a
sombra de alguém capaz de assassinar o próprio filho.
A psicologia junguiana propõe os conceitos de
persona e sombra. O termo persona significa máscara e
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deriva da persona utilizada por atores gregos e
romanos para representarem seus papeis. A função
dessa máscara era esconder o rosto dos atores, pois
acreditava-se que assim poderiam representar melhor
suas personagens (HOPCKE, 2011).
Jung utiliza o conceito psicológico de persona
para designar a máscara que todo indivíduo faz uso nas
suas relações cotidianas, máscara essa que oculta
desejos inconfessáveis, fantasias e medos infantis que
compõem a dimensão inconsciente da psique,
classificada pelo psiquiatra suíço como sombra (JUNG,
2011, p.752-762).
Para nos relacionarmos com o outro, é
necessário o uso da persona, máscara que representa
valores morais, regras sociais e normas de conduta, que
escondem nossa fragilidade e comportamentos
instintivos. Por esse motivo, até certo ponto, o uso da
persona é saudável (JUNG, 2008, p.202-220).
O problema surge quando acreditamos que
somos a máscara que vestimos e passamos a reprimir
em demasia os valores da sombra ao ponto desta se
manifestar de forma avassaladora e perigosa, como se
observa no enredo de Lúcio Cardoso, em que são
abordadas neuroses advindas de forte identificação
com a persona, máscara utilizada para ocultar a sombra
de seus personagens.
Merece destaque a semelhança de Zeca com o
mito grego Hefesto, deus dos fogos e das forjas
(BOECHAT, 1997). Na cena do nascimento do
personagem, ao olhar para o filho, um bebê muito
magro e com problemas motores, Donana exclama em
tom de desespero: “Meu Deus, como é feio!” e, anos
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mais tarde, como a deusa Hera, atira o filho de grande
altura, rejeitando-o por sua feiura e seu aleijão.
Como vingança, o deus ferreiro Hefesto
presenteia a mãe com um trono de ouro em que Hera
fica aprisionada (BRANDÃO, 2002). Assim como no mito
grego, a morte de Zeca também condena de forma
simbólica Donana, vítima de culpa sem redenção
devido ao ato filicida e sem a recompensa esperada: o
amor de Rafael.
No Diário Completo de Lúcio Cardoso, o
romancista explica o motivo do termo cometa estar
associado à profissão de caixeiro viajante: “como tudo
que passa sem pousar, deslumbra e cintila, arrastando à
sua passagem essa aura de poesia que muitas vezes é
mortal para quem fica” (1970). Assim é observada a
ação do Cometa Rafael: aquele que seduz, conquista,
rejeita e parte, alheio aos prejuízos de sua passagem.
Merece destaque o nome do caixeiro viajante:
Rafael Quelene. No Antigo Testamento, o Livro de
Tobias narra o arcanjo como enviado de Deus para
curar em seu nome. No entanto, não é assim que o
personagem Rafael se apresenta ao leitor, ao contrário,
o viajante mais se assemelha ao anjo caído Lúcifer, pela
força de destruição que o envolve e pelo desafio ao
próprio Deus no episódio da sacristia profanada.
Rodrigues (2000) comenta também o sobrenome do
viajante: Quelene, uma droga irmã do lança perfume
comercializada sem proibição nas décadas de 50 e 60:
assim, constata-se o efeito entorpecente de Rafael
Quelene, personagem que altera os sentidos das
pessoas e inebria todos aqueles que dele se
aproximam.
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A mitologia cristã está muito presente na
narrativa de Lúcio Cardoso. Na Bíblia, o cometa é sinal
de bem-aventurança ao anunciar o nascimento do
Messias ou portador de destruição, da mesma forma a
passagem do Cometa Rafael metaforiza vida e morte.
No Antigo Testamento, Abraão quase sacrifica o filho
como prova de amor a Deus e, no romance, Donana
empurra o indefeso filho morro abaixo por um homem
que acredita ser seu redentor (RODRIGUES, 2000).
No filme, o diretor Saraceni (1998) conta com a
presença de Milton Nascimento, que interpreta um
vendedor de sorte, fato que nos permite associá-lo ao
oráculo das tragédias gregas.
Na mitologia, o oráculo é capaz de intuir o futuro,
todavia a narrativa dessa personagem é sempre
metafórica e suas previsões costumam ser
interpretadas de forma literal e equivocada, fato que
conduz os envolvidos na trama a um fim trágico, como
se observa na obra Édipo Rei, de Sófocles, em que a
não compreensão da metáfora do parricídio proposta
pelo oráculo faz com que Laio tente matar o próprio
filho Édipo para escapar do destino (SÓFOCLES, 2002).
Nas grandes sinfonias, quando a música alcança
o ápice da dramaticidade, surge a pausa: a melodia
adquire outro compasso, uma cadência mais lenta e
suave. A presença de Milton Nascimento no filme pode
ser associada ao recurso utilizado pelos mestres da
música. Nos momentos mais trágicos, surge a presença
negra do cantor, que não interfere nos acontecimentos
e, simplesmente, canta, possibilitando um momento de
calmaria, de descanso para o público perplexo diante
dos conflitos abordados.
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Em alguns instantes, a narrativa está à beira do
sacrílego (RODRIGUES, 2000). Consoante o autor,
Donana, revoltada com o efeito devastador da
passagem do Cometa – o estupro de Sinhá na sacristia,
o assassinato de Zeca por suas próprias mãos, o crime
de Mestre Juca contra a jovem –, a viúva blasfema,
agride a imagem de Jesus com um ramo de palma,
planta utilizada para saudar o Messias no Domingo de
Ramos, e apesar de todas as desgraças, deseja que um
dia o viajante retorne. Durante a procissão religiosa,
alguém grita: “milagre!” E o milagre é alcançado: os
paralíticos andam, os cegos enxergam e os mortos
ressuscitam (SARACENI, 1998; RODRIGUES, 2000). Este
episódio nos permite associação com o tratamento da
histeria nos trabalhos de Charcot pela hipnose, método
em que pacientes com paralisias, cegueira, mudez e
outras patologias sem etiologia orgânica, através do
rebaixamento da consciência e da sugestão do médico,
tinham seus sintomas amenizados.
No romance, o despertar da paixão de Sinhá por
Rafael é ilustrado pelo voo de vários pássaros tiéssangue e quando é brutalmente assassinada por
Mestre Juca, a moça vê seu sangue se transformar nos
pássaros de cor grená. Para narrar a mesma cena,
Saraceni (1998) faz uso de balões vermelhos: “como
gotas de sangue que sobem ao céu” (RODRIGUES,
2000). Através desses recursos utilizados pelos autores,
observa-se novamente o uso da mitologia cristã: a
paixão, o sacrifício, a morte e a ascensão da jovem
Sinhá, tema que propõe a dialética entre os opostos
presente na psicologia analítica.
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Depois de tantas tragédias ocorridas e do
episódio do milagre, entra em cena um grupo folclórico
em trajes coloridos, dançando e cantando, o que nos
reporta ao deus grego Dionísio – divindade da música,
vinho e êxtase –, ilustrando que através da embriaguez
e da alegria, o sofrimento e a dor podem ser atenuados
(SANFORD, 1999).

A dialética entre os opostos ocupa papel central
na psicologia analítica. Jung observa a dinâmica entre
elementos aparentemente antagônicos, mas que se
revelam complementares, como os arquétipos persona
e sombra.
Na perspectiva junguiana, a persona é uma
dimensão psíquica constituída pelo processo de
socialização e se faz responsável por esconder ou
reprimir os conteúdos da sombra (HOPCKE, 2011). Este
conceito junguiano pode ser compreendido como a
nossa face externa consciente que, se desenvolvida
adequadamente, tem uma função social útil, pois
favorece nossa convivência com o outro, haja vista que
as pessoas que tendem a desvalorizar o uso da persona
costumam envolver-se em relações sociais desastrosas.
O problema com a persona, porém, decorre de seu uso
rígido ao acreditarmos que somos aquela máscara que
estamos vestindo e, dessa forma, os conteúdos da
sombra podem ser potencializados e, muitas vezes,
expressam-se de forma avassaladora (JUNG, 2008,
p.202-220).
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Em O Viajante, observamos a repressão em
demasia dos valores da sombra ocultos pela persona
que provocam consequências trágicas para os
personagens da trama, como o filicídio, o desejo
incestuoso, a submissão e o remorso.
Dessa forma, embora a narrativa de O Viajante
culmine em ciúme, crimes, culpa, dor e sofrimento, o
enredo do romance de Lúcio Cardoso também nos
adverte sobre o desastre da rigidez ultrajante, do
desequilíbrio entre os opostos, enfim, da retirada do
desejo do mundo.
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Gregory Magalhães Costa (UFRJ)

As obras posteriores ao chamado “ciclo
sertanejo” de Guimarães Rosa procuram fazer a
exegese das obras anteriores, ditas sertanejas, que
realmente são sertanejas, mas de um modo muito
diferente do que supõe o mero senso comum. Tanto
Primeiras Estórias (1988) quanto Tutaméia (terceiras
estórias) (1976) exercem esse papel importante,
sobretudo as Terceiras. Em Tutaméia, existe um
desenredo que desnuda um dos princípios de
composição de Guimarães Rosa denominado, por ele
mesmo, como título de uma estória, de Reminisção. Por
que reminisção e não reminiscência? Como essa técnica
se expressa na maior obra rosiana, Grande Sertão:
veredas?
Para começar esta interpretação, temos que
lembrar que o termo reminiscência remete à
dicotomização da cultura ocidental promovida por
Platão, sendo um termo dele mesmo. Para Platão, o
mundo da verdade seria o ideal e, no mundo sensível
em que vivemos, só conseguiríamos ver as sombras
dessa verdade imóvel, imutável e ideal. A reminiscência
seria, então, a capacidade de relembrarmos desse
mundo ideal, o único em que as coisas seriam
verdadeiramente como são, em oposição a esse mundo
“falso”, de sombras, em que viveríamos.
Também Maria Lucia Guimarães de Faria
interpreta que Rosa subverte a lógica platônica por uma
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concepção poética viquiana, observando que a
reminisção rosiana é um processo
cheio de invenção e memória –
não no sentido platônico da
reminiscência da esfera ideal
das essências, mas na acepção
viquiana em que a memória
opera em conjunção dinâmica
com o engenho e a imaginação
(2013, p.3)

O próprio Guimarães Rosa disse em carta ao seu
tradutor italiano, Eduardo Bizarri, que seus “livros [...]
defendem o altíssimo primado da intuição, da
revelação, da inspiração, sobre o bruxolear presunçoso
da [...] megera cartesiana” (BIZARRI, 1980, p.58).
Portanto, o conceito de reminiscência platônica é
inaceitável para Rosa, que terá de vivificar o conceito,
tirando-o da esfera mesmo conceitual, meramente
ideal, que prioriza um único traço dos fenômenos,
simplificando-os, racionalizando-os, para retomar toda
a diversidade dos fenômenos, tornando-os vivos de
novo, ressuscitando qual Cristo. Para isso é necessário
um corpo novo, já que os meros conceitos são
destituídos de corpo, sendo preciso, então, criar um
termo novo, indo da mera reminiscência ideal para a
reminisção integral, simultaneamente sensível e ideal.
Logo no começo dessa estória, Guimarães Rosa
parece dar uma definição poética de reminisção, ou
seja, mais uma indefinição do que uma definição:
Sua estória recordada foi
longa: de tigela e meia, a peso
de horror. O fundo, todavia, de
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consolo. Esse é um amor que
tem assunto. Mas o assunto
enriquecido – como do
amarelo extraem-se ideias sem
matéria. São casos de caipira
(1976, p.81)

Podemos perceber que o elo entre o assunto e a
pessoa é o amor, o sentimento e não o pensamento. Ao
se religar à pessoa, a estória já não é a mesma, pois a
pessoa a recria, dando como resultado total a estória
em si somada à parte criada pela pessoa que a conta, o
que o narrador chama de estória enriquecida, “assunto
enriquecido”. As cores, como o amarelo, ligam-se à
percepção humana antes de virar pensamento, ideias
sem matéria. Mas as ideias de Rosa sempre têm
matéria e, se escavarmos a arqueologia das palavras,
sempre encontraremos matérias e ideias profundas.
A reminisção seria ativada pelo amor, um
sentimento ideal, em que subjaz o princípio de vida e
morte, sendo também o princípio da imaginação ativa.
Nas palavras de Maria Lucia:
O amor proporciona uma visão
da amada invisível, ainda
virtual, na amada visível, mas
esta atualização depende da
imaginação ativa, que faz o
amor físico e o amor espiritual
“conspirarem”. Propiciando a
desocultação do que cada ser
humano
tem
de
mais
essencial, o amor religa os fios
rompidos que compõem o
enredo mais nobre da vida de
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uma pessoa. O amor é o
impulso universal de união,
mas, antes de promover a
ligação
dos
corpos,
ele
orquestra a reunião das almas.
(2013, p.1)

Ela ainda completa:
Ocupando
um
assento
intermediário entre o divino e
o humano, a imaginação faz o
trânsito entre o virtual e o real,
realizando a realidade. Como
órgão de transmutação do
sensível, a imaginação executa
um duplo movimento: por um
lado, faz com que a dimensão
espiritual invisível desça à
imagem terrena; por outro,
transfigura o mundo material,
elevando-o a esferas mais
sutis. Este movimento duplo,
que é, ao mesmo tempo, uma
descida do divino e uma
ascensão do humano, constitui
uma “condescendência”: o
suprassensível e o sensível
descem a uma única e mesma
morada, que é a Imaginação
criativa. (2013, p.1)

No meio de um desenredo poético
extremamente complexo, com reminiscências bíblicas,
trágicas, cômicas, entre outras, o narrador parece voltar
a explicar a reminisção: “Num fundo guardasse
memória pré-antiquíssima. Tudo vem a outro tempo”
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(ROSA, 1976, p.82). Numa inversão ilógica da tragédia
de Medeia, primeiro ela se vinga ao não deixar os filhos
do casal nascerem. Com diz o narrador: “Tinhava-se, a
Drá. Seus filhos não quiseram nascer” (1976, p.82). A
inversão é ainda mais grotesca e imensa, pois parece
que são os filhos que se vingam dos pais. Ou Drá os
mata antes mesmo do nascimento? Em seguida, é
Medeia-Drá quem abandona Jasão-Romão. O tema da
vingança, ao avesso, antecede o da traição.
Maria Lucia também detecta traços antigos ao
avesso na estória rosiana:
Numa catábase de inspiração
órfica, em demanda da origem
imemorial que vigora na pura
anterioridade de tudo, o
impulso amoroso realiza, num
segundo momento, a viagem
inversa, trazendo pela mão
Eurídice
infinitamente
recuperada,
para
sempre
rememorando-se
de
seu
esquecimento. (2013, p.6)

Esse é um exemplo de paródia e de reminisção,
princípios de composição que se confundem em
Guimarães Rosa. Ele recria toda a tradição, não a
repete, não a imita, contrariando Platão que definiu a
literatura como imitação da imitação sombria do
luzente mundo ideal estático. Essa conceituação
platônica iniciou o desprestígio da área de literatura na
nossa época. Desprestígio que tem muitas outras
causas no mundo cientificista e capitalista em que
vivemos.
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Essa reminisção é insólita, pois é uma recriação
criativa e ativa da mera reminiscência e porque cria o
novo, inédito e inaudito. O novo sempre cria a
surpresa, pois é inesperado para quem vive no mundo
estático das ideias que só vê objetos mortos no mundo.
Já em Rosa, o mundo é sempre vivo e revivificador. O
narrador rosiano é mestre em desiludir a expectativa
do interlocutor, presente e oculto, e do leitor, oculto de
si mesmo, procurando se encontrar, por meio da
reflexão crítica e criativa.
Para interpretar a reminisção em Grande Sertão:
veredas, podemos aproveitar a definição da Maria
Lucia:
reminisção, a reminiscência
em ação, a recordação em
parceria com a imaginação,
conspirando
para
uma
verdadeira ‘futurização’ do
passado, capaz de celebrar o
advento de um acontecer que
jamais se esgota no acontecido
(2013, p.4)

Maria Lucia ainda completa:
A reminiscência recorda o que
foi; a reminisção acorda o
fluvial devir do que nunca
deixou de ser. A reminisção é
memória futura que faz existir.
Intensamente
vivido,
o
presente é um passado
futuramente (2013, p.4)

532

Para começar a interpretação pelo título,
podemos perceber que as veredas plurais são uma
espécie de reminisção da unidade que é o Grande
Sertão singular. Para seguir a exegese passo a passo,
passemos para a situação narrativa que é a mais
esclarecedora quanto à substância da reminisção no
Grande Sertão. O narrador antigo Riobaldo RangeRede, muito humano, conta rememorando as aventuras
do Riobaldo divino-épico jovem. É Riobaldo quem
revela: “Assim é como conto. Antes conto as coisas que
formaram passado para mim com mais pertença. Vou
lhe falar. Lhe falo do sertão. Do que não sei” (ROSA,
2006, p.100).
Ele conta essas estórias, memórias, que ele
mesmo diz serem inventadas, a um moderno culto
interlocutor oculto. Nas palavras do próprio Riobaldo:
Quem mói no asp’ro, não
fantasêia. Mas, agora, feita a
folga que me vem, e sem
pequenos dessossegos, estou
de range rede. E me inventei
desse gosto, de especular ideia
(2006, p.10)

O interlocutor supostamente pergunta e anota
estórias, quer descobrir o antigo Sertão selvagem e
primitivo.
Rosa, porém, faz de “primitivo” uma palavra nova
que se refere às coisas primeiras, aos primeiros homens
que sobreviveram e permaneceram no mundo graças à
sua capacidade poética da invenção e da imaginação.
Assim se encena o encontro do discurso “oficial” do
doutor letrado com o “não-oficial” da narração oral de
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Riobaldo. O discurso “não oficial” ganha protagonismo
sobre o “oficial”, exercendo o direito de voz. Começa o
carnaval do Sertão!
Sertão é um símbolo plural, mas que se refere,
sobretudo, a essa capacidade primitiva do povo de
criar, imaginar, inventar, que muda o mundo, o homem
e a mulher. É nesse sentido que a obra de Rosa é
sertaneja e popular, carnavalesca, na medida em que
defende o “altíssimo primado da intuição” contra a
“megera cartesiana”, o discurso “não-oficial” do povo
destronando o discurso “oficial” cientificista do poder.
Desse modo, o que Riobaldo faz é a reminisção:
contar a partir de sua memória imaginativa, ativa e
criadora as estórias que viveu em sua juventude divinoheroica. Há uma distância temporal e uma
metamorfose existencial entre o narrador que ele está
sendo e o personagem que ele foi, e volta a devir justo
por essa reminisção. É a metamorfose existencial e a
distância temporal que permitem a essa recordação
criadora e ativa conformar sua face crítica, permitem ao
Riobaldo narrador criticar e até mesmo zombar do
jagunço que ele foi, sobretudo condenando o diabo, o
homem humano com poder de mando e comando. É o
próprio Riobaldo quem decreta: “O diabo vige dentro
do homem” (ROSA, 2006, p.10).
A reminisção de Riobaldo é libertadora, é o que
lhe permite exorcizar o diabo que existe em si por meio
do pacto existencial e ficcional que ele fez. A
imaginação criativa é o elemento purgador do homem
humano demasiado humano, demasiado frio e
calculista, é o que permite ao homem se libertar de sua
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subjetividade meramente narcísica, autocentrada,
egoísta.
A reminisção, portanto, é um processo de
transformação, de conversação do antigo no novo. A
paródia seria uma espécie de transposição da
reminisção para o campo da literatura enquanto
princípio de composição. A paródia rosiana vai atualizar
as antigas sempre novas concepções de mundo da
literatura. Rosa recriará todos os motivos literários
originando uma verdadeira floresta de concepções,
motivos e sentidos artísticos.
A própria crítica de Riobaldo ao homem do
avesso, no mundo do avesso em que viveu, denuncia a
reminisção barroca da sátira ao mundo desconcertado
com seu desengaño fatal da morte de Diadorim e o
temporário do poder de mando e comando. É um
mundo às avessas do desconcerto e do desengaño em
plena crise do apocalipse sertanejo na sua tensão entre
deus e o diabo, na luta definitiva entre o bem e o mal,
do mundo que morrerá para outro nascer em flor.
Sertão. A sátira barroca latente ao poder de mando e
comando e à perda inevitável do amor que a tudo une
fica evidente.
Severo Sarduy foi o crítico moderno que ligou
mais minuciosamente o barroco e o neobarroco à
paródia e ao carnaval. Para ele, o barroco é o espaço da
paródia e da intertextualidade, do dialogismo, da
polifonia e da carnavalização. A paródia seria a
“desfiguração de uma obra anterior, esconde
subjacente outro texto, outra obra, que este revela,
descobre, permite decifrar” (SARDUY, 1972, p.169).
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A paródia gera relações intertextuais e
intratextuais. Para Sarduy, existem dois tipos de
intertextualidade. A citação, “incorporação de um texto
estrangeiro ao texto sem que nenhum de seus
elementos se modifique”, e a reminiscência, quando o
“texto estrangeiro se funde com o primeiro,
indistinguível, sem implantar suas marcas” (1972,
p.171), portanto, latente. A citação direta de textos
antigos é mais rara na obra rosiana, embora exista,
sobretudo em Sagarana (2001), mas também no
Grande Sertão.
Já a reminiscência, enquanto estratégia paródica
barroca, é um princípio de composição em Guimarães
Rosa, mas tão modificado que já se tornou reminisção.
A reminisção rosiana deforma, forma, reconforma e
transforma os motivos literários e as poéticas das obras
universais. Essa deformação é hiperbólica e
carnavalesca.
Sarduy define o neobarroco como o barroco que
perdeu o ponto de vista teológico. Riobaldo passa toda
a sua narração na tensão da escolha de adotar ou não o
ponto de vista teológico, uma vez que ele fez pacto com
o demo. No Grande Sertão há a constante alternância
do ponto de vista teológico e o não teológico, como a
alternância das épocas e dos espaços.
Para
Sarduy,
o
neobarroco
reflete
estruturalmente a desarmonia, a ruptura com a
homogeneidade, reflete um desejo que não pode
alcançar seu objeto, pretende um fim que
constantemente lhe escapa. O desejo de Riobaldo não
pode alcançar Diadorim. Essa constante fuga já vem do
motivo do rio entranhado no nome do narrador536

protagonista e se expressa na narrativa por meio da
incessante mudança de máscara e de estilo do
narrador, na constante metamorfose da natureza, do
Sertão e dos personagens.
O próprio narrador Riobaldo Range-Rede, na
época racional viquiana, encontra-se em desarmonia
com o jovem Riobaldo mítico-épico que ele foi quando
jovem, o que permite que ele faça a crítica criativa por
meio de sátira e paródia, do poder de mando e
comando que Riobaldo adquiriu em seu pacto fáustico.
O crítico e escritor cubano ainda liga o
neobarroco à arte do destronamento e da discussão,
aprofundando sua dimensão carnavalesca. O jogo da
abolição das hierarquias e dos destronamentos dos
reis, no Grande Sertão, os chefes jagunços, são intensos
e simbólicos na narração de Riobaldo.
O primeiro a ser destronado é Sô Candelário
numa cena de apoteose de destronamentos:
Era para vir alguém, quem veio
foi João Goanhá. E as
descrições que deu foram de
todas as piores. Sô Candelário?
Morto em tiroteio de combate,
metralhadoras tinham serrado
o corpo dele, de esguelha, por
riba da cintura. O Alípio, preso,
levado para a cadeia de algum
lugar. Titão Passos? Ah,
perseguido
por
uma
soldadesca, tivera de escapar
pra Bahia. (ROSA, 2006, p.66)

Esse primeiro destronamento carnavalesco, já
em apoteose, prenuncia uma propagação barroca de
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imagens de destronamento. O segundo chefe jagunço a
ser destronado é Medeiro Vaz, que liga os jagunços ao
rei, destronado, e ao vento, representação do diabo, na
rua no meio do redemoinho: “Medeiro Vaz – o rei dos
gerais –; como era que um daquele podia se acabar?!
[...] Foi dormir em rede branca. Deu a venta” (ROSA,
2006, p.79).
Para Bakhtin, na linguagem carnavalesca é
o ar que rege o movimento do
sol e das estrelas, como
elemento vital essencial do
corpo humano. A vida cósmica
e a do corpo humano são [...]
aproximadas e mostradas na
sua unidade concreta e visual
(2010, p.312)

Para Ronaldes de Melo e Souza, no Grande
Sertão: veredas o vento é “mensageiro, precursor de
acontecimentos decisivos” e define o redemoinho
como “briga de ventos” (1978, p.35).
A terceira morte que aparece na narrativa é a do
chefe dos chefes, rei dos reis, do pai de Diadorim, Zeus
do panteão sertanejo, Joca Ramiro, atraiçoado por
Hermógenes depois do julgamento, qual Jesus por
Judas: “O Gavião-Cujo levantou um braço, pedindo
prazo. A fé, quase gritou: – ‘Mataram Joca Ramiro!...’ Aí
estralasse tudo – no meio ouvi um uivo dôido de
Diadorim” (ROSA, 2006, p.295). Essa morte vai gerar a
segunda contenda heroica da obra, a de vingança
familiar de Diadorim, liderada por Riobaldo, contra
Hermógenes e Ricardão, os Judas.
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Depois do pacto fáustico com o diabo, Riobaldo
vira rei, chefe jagunço, justamente pelo destronamento
do rei dos reis e liderará a banda positiva do bando
jagunço, ao lado de Diadorim, contra Hermógenes e
Ricardão. Ricardão será o quarto rei jagunço
destronado, morto justamente por Riobaldo:
Só fiz fim: num tirte-guarte:
atirei, só um tiro. O Ricardão
arriou os braços, deu o meio
do corpo, em bala varado.
Como no cair, jogou uma sua
perna para lá e para lá. Como
caiu se deitou. Se deitou,
conforme quase não estivesse
sabendo que morria (2006,
p.558)

O quinto chefe rei jagunço do carnaval sertanejo,
destronado em plena Batalha Final entre deus e demo,
o bem e o mal, é Marcelino Pampa: “Era a cara pura da
morte. – Av’ave! Marcelino Pampa, logo esse [...] Um
homem morre mais do que vive, sem susto
instantaneamente” (2006, p.581). Com a morte de
Marcelino, restam apenas dois representantes da terra
sertaneja, dois reis para serem destronados, para a
abolição e o fim total das hierarquias, Hermógenes e
Diadorim.
A apoteose da obra, o ponto de convergência de
todas as linhas narrativas é justamente um
destronamento duplo, o destronamento final, que
acabará com o reinado jagunço, apocalipse sertanejo,
prometendo acabar com o poder de mando e
comando, mas também podendo acabar com a
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linguagem poética original e originária do Sertão
primitivo, que revive na narração poética de Riobaldo. É
a morte mútua de Hermógenes e Diadorim:
O Hermógenes: desumano,
dronho – nos cabelões da
barba... Diadorim foi nele...
Negaceou, com uma quebra de
corpo, gambeteou... E eles
sanharam
e
baralharam,
terçaram. De supetão... e só...
[...] – mirei e vi –[...] aí
Diadorim cravar e sangrar o
Hermógenes [...] Como, de
repente, não vi mais Diadorim!
[...] Diadorim tinha morrido –
mil-vezes-mente
–
para
sempre de mim; e eu sabia, e
não queria saber, meus olhos
marejaram.
(ROSA,
2006,
p.594-596)

Não por acaso, o Grande Sertão tem sete reis,
chefes jagunços, destronados. É o destronamento do
poder de mando e comando e a abolição das
hierarquias. Os destronamentos representam também
a constante metamorfose, o devir e fluir incessante. O
número sete é cabalístico. É o número que mais
aparece na Bíblia. Bakhtin observa também “a
utilização carnavalesca dos números” (2010, p.408).
Para ele,
o
Recueil
d’Hippocrate
compreendia o tratado ‘Sobre
o número sete’, definido como
número crítico para o mundo
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inteiro, e especialmente para a
vida do organismo humano [...]
o número em si mesmo [...]
era sagrado”, e complementa:
“os números sagrados eram
colocados
na
base
das
composições
artísticas,
inclusive as obras literárias
(2010, p.408)

Assim, Guimarães Rosa faz a reminisção das
festas populares e da atmosfera da praça pública
utilizando sua linguagem típica da paródia e da abolição
das hierarquias com as imagens hiperbólicas de
destronamentos. Deste modo, Rosa recria a tradição
erudita e popular do carnaval. Nas sábias palavras de
Bakhtin, “essa linguagem carnavalesca foi empregada
[...] por Erasmo, Shakespeare, Cervantes, Lope de Vega
[...] e Quevedo” (2010, p.10).
Há mesmo no Grande Sertão o drama trágico
moderno, qual Romeu e Julieta sertanejo, uma vez que
Riobaldo vive sua estória de amor proibido por
Diadorim, não por questões de conflito de vingança
familiar, como em Shakespeare, mas por questões de
gênero, que provoca uma cisão profunda no ser de
Riobaldo, qual Hamlet entre ser realizador ou não ser
desse amor um pouco proibido, um pouco não.
Qual o drama de Romeu com Julieta, o de
Riobaldo e Diadorim acaba envolvendo o conflito de
vingança familiar, mais entre clãs primitivos, os bandos
sertanejos, do que propriamente familiar, que acaba
com o mesmo fim trágico da morte da amada, que de
certa forma mortifica Riobaldo, qual Romeu. Porém,
Riobaldo irá buscar sua Eurídice nos infernos, qual
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Orfeu, por meio do canto poético, do resgate da
primitividade poética da palavra original e originária, a
palavra curativa, catártica.
Ainda no drama, há o nítido pacto fáustico com o
demo. Porém, esse diabo não se materializa, essa será
uma das descobertas de Riobaldo: o diabo vige dentro
do homem, o “coisa ruim” é o próprio homem humano
com seu poder de mando e comando, de oprimir e
causar destruição. A destruição literária é criadora e
recriadora, a destruição do poder hierárquico é
corrosiva e doentia.
O fundo da narração de Riobaldo é justamente a
dúvida hamletiana se seu pacto com o demo, de
palavra, na época divino-heroica, vale ou não vale, é ou
não é, já que agora o Riobaldo Range-Rede vive na
época racional humana, em que o que vale é a palavra
escrita e não a palavra falada. Como o próprio Riobaldo
alega em legítima defesa: “Decisão de vender alma é
afoitez vadia, fantasiado de momento, não tem a
obediência legal” (ROSA, 2006, p.25).
De modo que o pacto de Riobaldo vale e não
vale, mas é superado pelo dom curativo da palavra
poética e catártica do narrador do interior do Sertão,
do interior de si, anterior a toda divisão, formando a
união simbólica fundamental ou a unificação das forças
fundamentais, para ficar com Abdus Salam, Werner
Heisenberg e Paul Dirac. No preâmbulo desse livro, o
físico da Universidade de Cambridge, John Taylor, dá o
significado quântico de unificação que bem poderia
caber para a paródia de Rosa:
Unificar,
nesse
sentido,
significa compreender de que
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modo efeitos aparentemente
diversos são de fato aspectos
de uma única coisa subjacente.
No século XIX, por exemplo, a
eletricidade e o magnetismo
foram
unificados.
São
diferentes,
mas
estão
intimamente
interligados,
sendo em geral impossível
imaginar um sem o outro.
(SALAM, 1993, p.7)

É impossível imaginar Riobaldo e Diadorim um
sem o outro. Por isso, após a traição de Hermógenes e
Ricardão a Joca Ramiro, qual Judas, é Riobaldo quem
ajudará na vingança de Diadorim, que tem seu
momento de Antígona e honrará seu familiar
inflexivelmente. Diadorim ganha contornos de
personagem trágica clássica inflexível em sua busca
incessante por vingança. Inflexibilidade que ganhará
contornos heroicos de honra, cumprimento da palavra
e espírito guerreiro. Por meio de estratégias astuciosas,
Riobaldo e Diadorim, em “conspiração” cósmica,
derrubarão essa Tróia.
Também Riobaldo terá de utilizar sua astúcia
heroica e sua intuição imaginativa divina para não ser
devorado pelo Sertão-esfinge. Sua astúcia de usar o
poder demoníaco para derrotar o mal de Hermógenes
decidirá a Batalha Final do Grande Sertão. A luta do
mal-bem contra o bem-mal causará o apocalipse do
Sertão divino-heroico, mas também sua revelação, com
a emergência do Sertão humano racional, moderno.
O apocalipse jagunço e o princípio metamórfico
de composição ligam o Sertão rosiano ao euclidiano, de
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modo que as recriações paródicas de Rosa fazem não
só a reminisção da literatura universal, como também a
da brasileira. A metamorfose constante de ponto de
vista dos Sertões de Euclides ressoa em Rosa numa
metamorfose integral do ser e da obra de infindas
dimensões.
Rosa transforma a incessante formação e
transformação de tudo num princípio alquímico em que
tudo e todos se transformam em outro. Em sua álgebra
mágica, Rosa sempre mistura dois elementos distintos
para formar um terceiro diferente dos dois anteriores,
como se procurasse a mistura para a transformação em
ouro, ao estágio final e mais refinado do ser. Mas essa
“transformação em ouro” é ao mesmo tempo uma
transcendência e uma imanência, uma anábase aos
céus e catábase aos infernos.
A reminisção do Grande Sertão soa insólita, pois
é a onda que compõe a matéria e a matéria que
compõe a onda. Ela é simultaneamente energia e
matéria, literatura e vida, contrariando a mera lógica
cartesiana, refutando o entendimento plural, mas
meramente racional, de mundo de Kant e assim por
diante. É um princípio de composição insólito ao senso
comum, pois não conta uma história linear, mas recria
uma floresta de motivos literários, inaugurando e
encerrando novos sentidos ao mundo, à literatura, ao
ser humano.
A reminisção segue além ao alcançar o leitor que
também fará a reminisção da estória ao lê-la
criticamente. Riobaldo mesmo afirma: “O senhor me
ouve, pensa e repensa, e rediz, então me ajuda” (ROSA,
2006, p.100). Riobaldo convoca o leitor a se harmonizar
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com ele em seu princípio de concepção de mundo da
reminisção, aprendendo-ensinando o leitor a realizar
esse processo criativo de assimilação, entendimento e
concepção de mundo, tornando-se um modo de se
relacionar consigo mesmo, com os outros e com o
mundo, um modo de pensar, sentir e agir.
A parábase cômica, com a ironia no sentido de
reflexão crítica, ligará a obra de Rosa à de Machado de
Assis. O narrador machadiano o tempo todo convoca o
leitor a refletir criticamente sobre a obra e a vida e
também reflete criticamente sobre essas coisas ele
mesmo. Assim, uma das principais características da
obra de Machado é a metaficção somada à ficção.
Também Rosa unirá esses dois elementos de forma
ainda mais sutil. Ao falar diretamente com seu
intelocutor oculto, fazendo a reflexão crítica e criativa
sobre a obra, Riobaldo está dirigindo-se diretamente
também ao leitor. O leitor é interpelado não só a
refletir criticamente, como também a imaginar e criar.
Outra característica comum dessas obras é a
narrativa em primeira pessoa. Para dar o exemplo mais
radical de extrapolação da narração em primeira
pessoa, podemos citar Memórias póstumas de Brás
Cubas (1995). A estratégia do defunto autor leva essa
estratégia ao extremo. O Cubas narrador já mudou
tanto e está tão distanciado temporalmente que já é
capaz de fazer a crítica ácida e corrosiva do
personagem que ele foi. O narrador Riobaldo RangeRede também já está tão distanciado e diferente do
personagem que foi que pode criticar poeticamente o
poder de mando e comando do homem humano, que é
o demo.
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Um dos principais traços da obra machadiana é
também o diálogo intertextual, sobretudo a estilização
e a paródia. Helen Caldwell aponta motivações
literárias bíblicas na obra de Machado, além de outras,
sobretudo das shakespeareanas. Helen aponta que: “O
Otelo de Shakespeare aparece no argumento de vinte e
oito narrativas, peças e artigos” (2008, p.18). Machado
de Assis e Guimarães Rosa são estilizadores e
parodistas.
Foi o primeiro teórico moderno da paródia quem
fez a distinção entre estilização e paródia. Trata-se de
Iury Tynianov, para quem:
La stylisation est proche de la
parodie. L’une et l’autre vivent
d’une double vie: au-delà de
l’ouvre, il a un second plan
stylisé ou prosodié. Mais dans
la parodie, les deux plans
doivent être nécessairement
discordants,
décalés;
la
parodie d’une tragédie sera
une comédie (peu importe que
ce soit en exagérant le
tragique ou en lui substituant,
pour chacun de ses éléments,
du comique); la parodie d’une
comédie peut être une
tragédie. Mais lorsqu’il y a
stylisation, il n’y a plus cette
même discondarnce, mais,
bien au contraire, concordance
des deux plans: celui du
stylisant et celui du stylisé qui
transparaît lui. Reste que de la
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stylisation à la parodie il n’y a
qu’un
pas;
lorsque
la
stylisation a une motivation
comique, ou est fortement
marquée, elle devient parodie.
(1969, p.68)

Podemos traduzir essa definição clássica da
paródia por Tynianov assim:
A estilização é próxima da
paródia. Ambas vivem uma
vida dupla: para além da obra,
há
um
segundo
plano
parodiado ou estilizado. Mas,
na paródia, os dois planos
devem ser necessariamente
discordantes, deslocados; a
paródia de uma tragédia será
uma comédia (pouco importa
se pelo exagero do trágico, ou
pela substituição de cada um
de seus elementos por algo
cômico); a paródia de uma
comédia pode ser uma
tragédia. Mas quando há
estilização, não há mais
discordância, e, sim, muito
pelo contrário, concordância
dos dois planos: o do
estilizante e o do estilizado,
que transparece através dele.
Finalmente, da estilização à
paródia não há mais que um
curto
passo;
quando
a
estilização tem uma motivação
cômica, ou é fortemente
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marcada, ela se converte em
paródia. (1969, p.68)

Quem seguiu os passos de Tynianov e se tornou
o grande teórico da paródia foi Mikhail Bakhtin, que, a
princípio, não alterou a distinção entre paródia e
estilização, deixando esses conceitos tal qual pensou
Tynianov. Bakhtin delineia:
A estilização estiliza o estilo do
outro no sentido das próprias
metas do autor. O que ela faz é
apenas tornar essas metas
convencionais.
O
mesmo
ocorre com a narração do
narrador, que, refratando em
si a ideia do autor, não se
desvia de seu caminho direto e
se mantém nos tons e
entonações que de fato lhe
são inerentes. Após penetrar
na palavra do outro e nela se
instalar, a ideia do autor não
entra em choque com a ideia
do outro, mas a acompanha no
sentido que esta assume,
fazendo apenas este sentido
tornar-se convencional.
É diferente o que ocorre com a
paródia. Nesta, como na
estilização, o autor fala a
linguagem do outro, porém,
diferentemente da estilização,
reveste essa linguagem de
orientação
semântica
diametralmente
oposta
à
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orientação
do
outro.
A
segunda
voz,
uma
vez
instalada no discurso do outro,
entra em hostilidade com o
seu agente primitivo e o obriga
a servir a fins diametralmente
opostos.
O
discurso
se
converte em palco de luta
entre duas vozes. (2005,
p.193-194)

O fato é que tanto Tynianov quanto Bakhtin
definem estilização e paródia por meio do desvio de
textos anteriores. Na estilização há um paralelismo, um
desvio mínimo, há concordância de sentidos; já na
paródia há um desvio máximo, uma inversão de
sentidos. Ambas são, portanto, deformações,
atualizações de obras anteriores.
O grande salto que Bakhtin dá em relação ao
conceito de paródia foi ligá-lo ao de carnaval como
inversão de sentido. Para o grande crítico literário
russo, a “linguagem carnavalesca típica” era
capaz de expressar [...] a
percepção carnavalesca de
mundo,
peculiar,
porém
complexa, do povo. Essa visão,
oposta a toda ideia de
acabamento e perfeição, a
toda
pretensão
de
imutabilidade e eternidade
necessitava
manifestar-se
através
de
formas
de
expressão
dinâmicas
e
mutáveis
(protéicas),
flutuantes e ativas. (2010, p.9)
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Bakhtin segue sua interpretação:
Por isso todas as formas e
símbolos
da
linguagem
carnavalesca
estão
impregnados do lirismo da
alternância e da renovação, da
consciência
da
alegre
relatividade das verdades e
autoridades no poder. Ela
caracteriza-se [...] pela lógica
original das coisas ‘ao avesso’,
‘ao
contrário’,
das
permutações constantes do
alto e do baixo [...] e pelas
diversas formas de paródia,
travestis,
degradações,
profanações, coroamentos e
destronamentos
bufões.
(2010, p.9-10)

Quanto às paródias rosianas, basta citar que,
para Davi Arrigucci, Guimarães Rosa “lança mão [...] da
Bíblia, de Dante, de Shakespeare, de uma infinidade de
outros grandes autores” (1994, p.12), e que, para
Kathrin Rosenfield, “Rosa inspira-se em inúmeras
línguas, impregnando o idioma e os temas brasileiros
com reminiscências das tradições narrativas e poéticas
universais” (2006, p.16).
Como estamos vendo, Kathrin tem razão, porém
seria mais correto dizer que Rosa impregna a língua e
os temas brasileiros com reminisções das tradições
narrativas e poéticas universais. São reminisções e não
reminiscências, pois Rosa não meramente transpõe a
poética universal do mundo conceitual para o sensível,
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ou meramente a transfere conceitualmente para a
literatura brasileira, e nem foi isso que Kathrin quis
dizer.
O que penso que a crítica quis dizer, argumento
com o qual me alinho, é que Rosa cria uma verdadeira
floresta de motivos literários. Rosa recria toda a
tradição, criando um ambiente novo mitopoético em
que os mitos e personagens da literatura universal
convivem em tensão harmônica pela primeira vez.
Riobaldo veste suas máscaras e vive seus dramas, mas
modificados, como na temporalidade cíclica de
Giambattista Vico que a torna espiral, como o universo
e como o DNA.
Os dramas e as poéticas universais são recriados,
se transformam e se re-configuram. Já citamos o
exemplo da recriação fáustica. Em Goethe, Mefistófeles
aparece concretamente para Fausto, no Grande Sertão
o demo só aparece para Riobaldo como vento, pois o
diabo seria como uma chama que anima parte dos
seres humanos, o diabo vive e vige dentro do homem
humano com poder de mando e comando, para
Riobaldo.
As recriações rosianas soam insólitas uma vez
que não buscam reminiscências da literatura brasileira
e universal, mas porque faz a reminisção delas,
transformando-as em novas, em conhecimento novo,
novas perspectivas e concepções de mundo, tão antigas
quanto à primitividade original e originária da palavra
poética. Os dramas, personagens, argumentos e
motivos literários não são objetivamente citados,
subjazem na narração sertaneja.
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Há o drama da vingança, da guerra civilizatória,
de amor, amor proibido, entre tantos outros. O
principal drama é o da batalha apocalíptica entre o bem
e o mal, entre deus e demo, que vivem no interior e
exterior de Riobaldo. Há também a dúvida hamletiana
entre concretizar ou não concretizar seu amor com
Diadorim e as duas demandas heroicas: a primeira é a
civilizatória do bando jagunço de Zé Bebelo contra os
supostamente bárbaros chefes jagunços, liderados por
Joca e Hermógenes. Essa é a linha euclidiana por
excelência do Grande Sertão rosiano. A segunda
contenda épica é a de vingança familiar de Diadorim e
Riobaldo contra Hermógenes e Ricardão. Um motivo
literário vai abarcando o outro e se transformando e
reconformando.
Portanto, o que o Grande Sertão tem de mais
insólito, curiosamente, é o que há de mais sólido no
mundo que é a incessante transformação de tudo.
Como tudo em Rosa tem ao menos dois lados e seu
princípio de composição é a reversibilidade, como
detectou Antonio Candido, a dimensão insólita de Rosa
só poderia ser aquela mais sólida e constante na
existência, a eterna formação e transformação de tudo.
O fato é que a modernidade, ou pósmodernidade, tecnicista e capitalista, cientificista e
falsamente especialista, entende o mundo, que na sua
concretude fenomenológica e em todas as suas
dimensões é dinâmico, como estático e todas as coisas
vivas como meros objetos de pesquisa e de exploração.
Por isso o que é mais sólido no mundo, a
metamorfose constante, a coexistência de opostos, as
confluências, soa insólito pra concepção de mundo
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moderna, supostamente civilizada. Entender sujeitos
vivos e dinâmicos como objetos mortos e estáticos é
uma espécie de cegueira moderna com raízes bem
antigas, talvez gregas, talvez até anteriores.
Por meio da reminisção, homens e mulheres
religam-se à originalidade primitiva da linguagem
humana, afastando o diabo, que é o homem humano
preso em sua mera subjetividade egoísta,
autocentrada, e se aproximando do homem integral,
aquele que recria seu mundo exterior e interior, Sertão,
baseado na harmonia consigo mesmo, com os outros e
com o mundo, a poética harmonia dramática entre
todas as relações, tornando-as solidárias e generosas.
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No ano de 2014, o município de Campos dos
Goytacazes comemorou o centenário do escritor José
Cândido de Carvalho.
A partir da compreensão de que as pessoas
aprendem melhor quando as atividades pedagógicas
partem de seus contextos (LIBÂNEO, 1994), a biblioteca
Villa do Saber, da escola de anos iniciais do Ensino
Fundamental Ciep Municipal Brizolão 142 Maestro
Villa-Lobos, decidiu desenvolver um projeto sobre o
campista que foi tema, durante todo o ano de 2014, de
inúmeros eventos culturais do município.
As obras carvalhianas são repletas de questões e
causos insólitos. O autor mergulhava na realidade de
sua região, valia-se das histórias populares e escrevia
textos fantásticos. Inspirados em José Cândido, os
funcionários responsáveis pela biblioteca escolar, Ingrid
Ribeiro, Denise Medeiros e Diego Izidorio, planejaram
ações pedagógicas pautadas na riqueza folclórica do
povo campista, especificamente das comunidades do
entorno da escola.
O objetivo do projeto foi promover a leitura e a
produção de textos insólitos inspirados por José
Cândido de Carvalho. Como metodologia, propôs-se
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pesquisa bibliográfica, rodas de leitura, pesquisa de
causos da comunidade e incentivo à produção de textos
pelos alunos.
A realização do projeto demonstra que o
processo de letramento é facilitado quando o contexto
social e a arte são valorizados nas atividades
pedagógicas.

O escritor, imortalizado pela Academia Brasileira
de Letras, nasceu no dia cinco de agosto de 1914: “A
bem dizer, fui inaugurado em 1914, 24 horas depois de
rebentar a Primeira Grande Guerra. Era agosto e chovia
em Campos dos Goytacazes” (CARVALHO, 2008, p.18).
O pesquisador Avelino Ferreira conta que a
Campos do nascimento de José Cândido era um lugar
habitado por cerca de 150 mil pessoas que utilizavam
transporte de tração animal ou Marias-fumaça,
trabalhavam majoritariamente no campo e eram
fortemente influenciados pelo catolicismo.
A religião criava medos e as
pessoas
acreditavam
em
lobisomem, mula-sem-cabeça,
boi-tatá. As mães contavam
histórias para os filhos e as
lendas povoavam a mente das
crianças. Esse era o mundo em
que José Cândido (e todas as
crianças daquela época) viveu.
Época em que as pessoas
“jogavam conversa fora”. Era a
bélle-époque
goitacá.
(FERREIRA, 2014, p.33)
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Neste contexto, permeado por causos
fantásticos, cresceu José. O rapaz, que tinha como
primeiro ideal ser usineiro, já que a atividade açucareira
campista era extremamente forte no início do século
XX, decidiu adotar um subideal: ser funcionário público
da Leopoldina (estação de trem). Não tendo também
alcançado o subideal, José Cândido, bacharel em
Direito para a felicidade de qualquer pai da época, foi
trabalhar em jornais.
A primeira publicação literária de José Cândido
de Carvalho ocorreu em 1939 com Olha para o céu,
Frederico!. Somente 25 anos depois surgiu a sua mais
famosa obra: O coronel e o lobisomem. Os primeiros
livros carvalhianos são ambientados na cidade natural
do autor e trazem um linguajar próprio do povo
campista. Com personagens fantásticos, como a sereia
Esmeraldina e o Lobisomem, o livro caiu no gosto
brasileiro. A segunda obra, relida em dois filmes e
inúmeras peças de teatro, ficou tão famosa que a rua
da prefeitura do maior município em extensão
territorial do estado do Rio de Janeiro foi batizada de
Coronel Ponciano de Azeredo Furtado (CARVALHO,
1986, p.9), personagem principal do livro.
Em apresentação escrita para o livro de contos Se
eu morrer telefone para o céu (CARVALHO, 2010, p.15),
a pesquisadora Arlete Parrilha Sendra relata a
existência de um enfoque nas duas primeiras obras
carvalhianas. Entretanto, como esclarece a estudiosa:
A omissão de outras obras,
construídas por contos e
minicontos, nos leva a pensar
ou que o autor nada mais
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tivesse escrito, como se Por
que Lulu Bergantim não
atravessou o Rubicon (1971,
Um ninho de mafagafes cheio
de mafagafinhos (1972), Quem
matou o arco-íris (1972),
Manequinho e o anjo da
procissão (1974), Se eu morrer
telefone para o céu (1979), Os
mágicos municipais (1984) e o
infantil Pinóquio à procura da
Branca de Neve (s/d) não
fizessem parte de seu acervo
bibliográfico. Ou que estes
textos
constituem
obras
menores, o que nos levaria ao
equívoco de não considerar
que as palavras significam, que
cada palavra porta um volume
incomensurável de contextos e
de histórias. (Sendra, Apud
CARVALHO, 2010, p.15-16)

Como ressaltado por Arlete, José Cândido de
Carvalho tem uma ampla produção literária que o levou
a ser imortalizado pela Academia Brasileira de Letras
em 1974, ocupando cadeira nº. 31, antecedida por
Cassiano Ricardo (FERREIRA, 2014, p.266-267).

O projeto, desenvolvido pela biblioteca escolar,
foi realizado durante todo o ano de 2014 com os alunos
do quarto e do quinto anos do Ensino Fundamental. A
fim de tornar a obra carvalhiana conhecida pelas
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crianças, foram realizadas rodas de leitura junto aos
alunos. Além da síntese do Coronel e o Lobisomem,
foram contados outros textos menos conhecidos do
autor.
Inspiradas nos causos estrambólicos de José
Cândido, os alunos fizeram uma pesquisa junto à
comunidade a fim de levantar as histórias do imaginário
popular do entorno do Ciep. Acompanhadas pelos
professores, as crianças conseguiram relatar os textos
que ouviram dos adultos entrevistados.
Ao todo, foram selecionados 14 contos. Estes
foram ilustrados também pelas crianças. Nos textos,
aparecem lobisomens, Sacis, mulas-sem-cabeça, uma
estranha loura do banheiro, uma passageira cadáver, o
famoso ururau da Lapa e até mesmo um cemitério no
pátio da escola. No conto “O cemitério do Ciep”, a
aluna do quarto ano Gabriely Xavier de Souza escreveu:
Ouvi falar que o Ciep VillaLobos era um cemitério. Todas
as pessoas que faleciam eram
enterradas ali e isso era um
segredo,
mas
quando
souberam, não acreditaram. As
crianças ficavam investigando,
na época, essa lenda. Hoje, eu
e meus colegas investigamos e
até agora não achamos nem
uma pista, só buracos abertos
que podem ter sido moradia
de mortos.
Tem o caso de uma tia de
minha amiga que morreu aqui
na nossa escola. Dizem que, à
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meia noite. Tem uma turma de
alunos alma-penadas que fica
assombrando o vigia. Contam
também que cada quadrado
do chão do refeitório é uma
catacumba e os mortos ficam
lá. Isso assusta muita gente!
(Souza,
Apud
RANGEL;
IZIDORIO, 2014, p.17)

No processo de letramento, é importante que o
aluno se envolva com o texto. Ler e escrever não
podem ser tarefas enfadonhas. A pesquisadora Maria
Conceição de Oliveira explica que:
Ao transitar entre o real e o
irreal, a criança satisfaz
provisoriamente seu desejo de
conhecer. A saída da realidade
dá a ela uma outra razão, uma
outra
lógica
para
a
compreensão
do
mundo
(2008, p.22)

Em meio à ludicidade, o aluno pode penetrar em
questões importantes ou até mesmo desenvolver o
interesse pelo verbo escrito.
Outra importante linguagem é a imagética. A
aluna Larissa Bonifácio de Souza, também do quarto
ano, não somente escreveu como ilustrou o
porcosomen porcosomem que vive na imaginação de
sua avó:
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FIGURA 1 – “Porcosomem”, De Larissa Bonifácio (Rangel; Izidorio,
2014, P.15)

O livro foi organizado pela professora
incentivadora de leitura Ingrid Rangel e pelo instrutor
de artes e ofícios, que também foi o responsável pela
capa e pelo designer, Diego Izidorio. A partir da obra,
foram elaborados dois vídeos para o dia do café
literário. O vídeo “José Cândido de Carvalho” trazia a
autobiografia, ou história pessoal, escrita em setembro
de 1970, na cidade de Niterói. Em “As crianças contam”,
os alunos fizeram leituras de suas histórias ou de seus
colegas.
No dia do “Café literário José Cândido de
Carvalho” houve a exibição dos vídeos, apresentação
teatral e uma tarde de autógrafos:
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Figura 2 – Alunos do Ciep autografando os livros que foram
entregues aos professores. Foto: Diego Izidorio.

A apresentação teatral foi uma encenação, pelos
alunos, do conto “Porque Lulu Bergantim não
atravessou o Rubicon”. Para Antônio Olinto:
Com Lulu Bergantim é a região
campista que volta à nossa
literatura, é a vivência de uma
parte do Brasil que teve tempo
e vagar para se fazer
sabiamente
sazonada.
Ninguém pode deixar de ler
esse livro de José Cândido de
Carvalho
(Olinto,
Apud
CARVALHO, 1972, p.15)

Os alunos se identificaram rapidamente com os
personagens do conto e estranharam a pré-disposição
ao trabalho do prefeito Lulu Bergantim, que é
apresentado ao final da história, como fugitivo de um
hospício.
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As possibilidades de análises de Lulu são plurais.
O texto carvalhiano penetra na política amparada na lei
do menor esforço e apresenta um político que trabalha
em prol de sua cidade. Ao ser revelado que Lulu era
uma pessoa com problemas mentais, o leitor,
mesclando os relatos carvalhianos com sua experiência
em relação à política brasileira, tende a concluir que o
comportamento de Lulu, sempre preocupado em
trabalhar, era indício de que o prefeito não estava com
suas capacidades mentais perfeitas.
A partir do conto, discutiu-se o comportamento
dos políticos e a importância do bom trabalho dos
administradores públicos para o desenvolvimento
social.

O projeto, inspirado nos textos carvalhianos, foi
um meio de convidar os alunos do quarto e do quinto
anos do Ensino Fundamental do Ciep Municipal
Brizolão 142 Maestro Villa-Lobos a uma escrita mais
lúdica.
Acredita-se que um povo só luta por sua terra
quando se identifica com ela. O trabalho com o
conterrâneo famoso levou os alunos a acreditarem em
suas capacidades de criação. Após o mergulho nas
histórias carvalhianas, inspiradas, muitas vezes, pela
cidade em que vivem, os alunos foram motivados a
também buscar causos campistas. As crianças
demostraram interesse em colher, ou até mesmo a
inventar, histórias de seu povo.
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O livro foi notícia no site da prefeitura e em um
jornal online do município. Entretanto, mais importante
do que a notoriedade do projeto é o resultado evidente
no depoimento, no dia 10 de setembro de 2014, da
aluna Gabrielly, de apenas 10 anos, ao site de notícias
Ururau:
Achei muito legal escrever
sobre coisas que as pessoas
contam aqui no bairro. Mesmo
não sendo muito acostumada
a escrever, não foi difícil.
Agora, pretendo fazer outras
histórias

Com o projeto, pode-se perceber que os talentos
estão nas salas de aula. São Clarisses, Machados e Josés
esperanto para serem despertados. A prova do alcance
do objetivo de promover a leitura e a produção de
textos insólitos inspirados por José Cândido de Carvalho
está nos causos escritos pelas mãos que ainda estão em
processo de alfabetização e nos desenhos dos
pequenos engenheiros do futuro.
Cabe à escola (ou às escolas brasileiras) buscar
um trabalho pedagógico que conceba a ludicidade, o
contexto e a criatividade como fundamentais para o
processo de letramento.
Pequenos escritores estão, em todo o país, à
espera de um incentivo, de uma razão para
desabrochar.

CARVALHO, José Cândido de (1972). Um ninho de mafagafes
cheio de mafagafinhos: contados, astuciados, sucedidos e
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Jéssica Cristina dos Santos Jardim (UFPE)

No âmbito das investigações sobre a literatura
oitocentista brasileira, este ensaio se volta às possíveis
plasmações de categorias imaginativas em gêneros
dramáticos históricos. Propomo-nos a estudar a
construção do maravilhoso no drama histórico
Bartholomeu de Gusmão (1865), de Agrário de Souza
Menezes, obra na qual se estabelece uma versão
paralela à da história oficial, que passa a ser dotada da
cor da imaginação romântica pela inscrição da
fantasmagoria nórdica e do maravilhoso cristão.
Cognominado o “Padre Voador”, o brasileiro
Bartholomeu de Gusmão (1685-1724) viveu na corte de
D. João V e foi o inventor da chamada “Passarola”,
máquina voadora. Perseguido pela Inquisição, acusado
de feitiçaria e de práticas judaizantes, fugiu para a
Espanha, onde faleceu. A incompreensão de seus
contemporâneos, no que diz respeito ao seu papel no
desenvolvimento das Ciências e à possível injustiça que
cerca sua morte, suscitaram a escrita do drama,
tentativa de se elaborar uma nova visão da narrativa
histórica – afinal, como escreve um romântico como
Gonçalves de Magalhães, “do silêncio da história se
aproveita com vantagem a poesia; e a imaginação supre
otimamente todas as omissões” (2001, p.326). Nesse
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período em que se fortalece nosso sistema teatral
(FARIA, 2001, p.19), a imaginação – ligada ao exercício
da subjetividade e ao deslocamento narrativo da
realidade empírica (COLERIDGE, 1987, p.201) – elaborase sobre um fundo verossimilhante e teleológico, que
busca, acima de tudo, representar nossa história e
nossa natureza e consolidar um caráter nacional.
Candido é pontual ao explicar que
como não há literatura sem
fuga ao real, e tentativas de
transcendê-lo pela imaginação,
os escritores se sentiram
frequentemente tolhidos do
voo, prejudicados no exercício
da fantasia pelo peso do
sentimento de missão (1981,
p.27)

Esse contexto nos instiga a pensar os modos de
plasmação do conceito de imaginação no romantismo
brasileiro, particularmente no gênero drama histórico,
de suma importância na formação de nosso primevo
sistema literário.
O autor de Bartholomeu de Gusmão, o
dramaturgo baiano Agrário de Souza Menezes (18341863), morreu da mesma forma como viveu: dentro do
teatro. De acordo com Sacramento Blake, em seu
Dicionário Bibliográfico Brasileiro,
achava-se ele no teatro de S.
Pedro, de que era diretor, e
aplaudia muito satisfeito uma
cantora,
quando
caiu
fulminante e expirou nos
braços de sua esposa, única
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pessoa que se achava com ele
no camarote (1883, p.21)

Agrário de Menezes era formado em Ciências Sociais e
Jurídicas pela Faculdade de Direito do Recife e atuou
por toda sua vida como advogado no foro baiano, além
de ter-se tornado deputado da Assembleia da
Província. Sua paixão, porém, era pelas Letras, o que o
levou a tornar-se um dos fundadores do Conservatório
Dramático da Bahia e sócio do Instituto Histórico.
Desde os tempos da Faculdade, contribuiu com alguns
periódicos de Recife e da Bahia, como o Astréa, o
Liberação, o Echo Pernambucano, o Diario de
Pernambuco, o Jornal da Bahia, o Diario da Bahia, o
Noticiador Catholico, o Caixeiro Nacional e o Prisma
(BLAKE, 1883).
Foi na arte dramática, contudo, que Agrário
realizou sua maior contribuição literária, escrevendo,
dentre outros, os dramas Mathilde (1854),
Bartholomeu de Gusmão (1865), Calabar (1858), Os
Miseráveis (s.d.), Dom Forte (1863), Os contribuintes, O
dia da independência, Retrato do rei, O príncipe, O voto
livre, O primeiro amor, A questão do Peru e o drama
inédito S. Tomé. Como quase todos nossos escritores
oitocentistas, Menezes nutriu um grande interesse pelo
teatro, o qual nesse século assume uma missão quase
civilizatória. Para muitos, mesmo o progresso de uma
sociedade poderia ser medido pelo desempenho de
seu teatro. De fato, os trinta anos que precedem a
chegada do romantismo no Brasil são marcados por um
cenário provinciano e sofrivelmente urbanizado. As
expressões artísticas são igualmente precárias: as
poucas companhias teatrais representavam repertórios
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sem grande variação nas pouquíssimas casas de
espetáculo disponíveis.
A dependência política e cultural com a
metrópole ainda é negativamente marcante, pois,
como observa João Roberto Faria, de Portugal vinha o
“repertório de peças originais ou traduzidas do francês,
os artistas, muitos dos quais se radicaram no Rio de
Janeiro, e até mesmo maior parte do público” (2001,
p.19-20), tingindo com cores fortemente neoclássicas a
formação do romantismo no Brasil. Em geral, esse
período é marcado por algumas vertentes, como os
gêneros cômicos populares típicos de um teatro de
entretenimento, os dramas de cunho religioso e as já
conhecidas tragédias neoclássicas. De acordo com
Mario Cacciaglia, “o repertório desse teatro era o de
sempre: adaptação de dramas europeus, dramas sacros
ou pseudomitológicos, comédias” (1986, p.40).
Com a chegada da família Real ao Brasil, em
1808, e a liberação da prensa no país e a abertura dos
portos, que possibilita o contato com as expressões
literárias de outros países, aos poucos um grupo
produtor, difusor e consumidor de literatura começa a
se desenvolver. A influência estética de Portugal
também começa a diminuir, e já por volta de 1836,
decênio em que eclode o movimento romântico na
Europa, começam a se propagar obras românticas em
solo nacional. Assim, de acordo com João Roberto
Faria, criam-se “as condições materiais e intelectuais
para que o teatro pudesse se desenvolver” (FARIA,
2001, p.19), nesse período crucial considerado por
muitos estudiosos como o ponto de partida da
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literatura propriamente brasileira (CANDIDO, 1981;
FARIA, 2001).
Para os românticos, o teatro era uma “coisa
grande e séria”, dotada de uma “missão nacional, uma
missão social, uma missão humana”, como preconizava
o escritor francês Victor Hugo (2004, p.313). Em
contraposição à aparente sisudez das poéticas
neoclássicas, os românticos primam pela imaginação,
pelo transbordamento das emoções no palco,
defendendo novas dinâmicas de cena, novas
convenções para o texto dramático, para as
personagens, para a declamação etc. Aos românticos
interessa captar os aspectos subjetivos da natureza
humana, mesmo que tendo de adequá-la ao formato
estreito do palco à italiana.
Porém, a princípio, as ideias defendidas pelos
românticos não são bem compreendidas pelo escasso
público e por nossa nascente crítica, que, apesar de
insipientes, já eram, contudo, instruídos nos moldes
neoclássicos. Em meio à leitura normativa das poéticas
de Aristóteles e Boileau e dos clássicos da Comédie
Française – Racine, Corneille e Voltaire –, o jovem
crítico brasileiro Justiniano José da Rocha, mesmo
ajustando-se gradualmente à estética romântica, ainda
a perpassará por um crivo moral, não enxergando no
desprezo às regras pelos dramaturgos românticos além
de inabilidade técnica na concepção da obra e um
profundo desprezo pelas regras morais da sociedade
moderna. Assim, escrevendo sobre O rei se diverte, de
Victor Hugo, para O cronista, a 19 de novembro de
1836, Justiniano questiona a “inútil” imoralidade da
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personagem principal, já que não viria com o intuito de
dar lições morais aos espectadores:
Agora dão-nos o divertimento
de um rei; [...] esse rei é
Francisco 1º, Francisco 1º que
só tinha dois cultos, o da
honra, e
o
do
amor.
Esperávamos, portanto, uma
peça agradável, esperávamos
ver o rei cavaleiro em toda a
sua glória, em todo o seu
esplendor; enganamo-nos: o
Francisco 1º do drama não é o
Francisco 1º da história, é um
homem sem pejo, sem brio,
que desce às tavernas, que se
entrega às meretrizes.
Se é sem moralidade esse
drama, para que nele aviltar
um rei, e um rei como
Francisco 1º, e ao ponto que
temos
enunciado?
[...]
Imaginar torpezas e com elas
nodoar um nome histórico, um
nome de rei que tantos títulos
recomendam aos respeitos da
posteridade, e isso sem
proveito da moral pública, sem
proveito nem dos reis, nem
dos povos, e só para infamar
um nome famoso, é o que não
podemos
entender
[...].
(ROCHA, 2001, p.319-320)

Ora,
quando
Justiniano
destaca
a
inverossimilhança do caráter da personagem central de
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O rei se diverte em relação à narrativa histórica – “o
Francisco 1º do drama não é o Francisco 1º da História”
–, termina trazendo à tona uma das principais questões
que vai permear toda a construção de nossa primeva
literatura, relativa ao lugar que o exercício da
“imaginação” poderia ocupar em nossas obras de
ficção. Pois, se por um lado, ao extrapolarem a
realidade empírica em suas narrativas, nossos
escritores seguiam de perto os preceitos do movimento
romântico, por outro ficavam sujeitos ao risco de
ignorar uma urgente questão, tanto política quanto
artística, e da mesma forma condizente com os
preceitos românticos: a construção de um sentido para
a nascente nação brasileira.
De acordo com Décio de Almeida Prado (1996),
apenas tardiamente o drama histórico se organiza
formalmente no Brasil, livrando-se dos “resíduos
neoclássicos” e tornando-se independente da
influência do melodrama. De fato, apesar de já
haverem dramas históricos desde a década de 1830,
apenas a partir de 1850 nossos dramaturgos
fortalecerão sua incursão pelo gênero: Amador Bueno
ou A fidelidade paulistana (1855), de Joaquim
Norberto; Gonzaga, ou A revolução de Minas (1866), de
Castro Alves; Amador Bueno, ou A coroa do Brasil
(1858), de Francisco Adolpho de Varnhagen; O Jesuíta,
de José de Alencar; Sangue limpo, de Paulo Eiró.
Na verdade, a definição do drama histórico no
Brasil ainda dependia de nossa efetiva independência
política e cultural, ao mesmo tempo em que
participavam da formação de nossa própria narrativa
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histórica, desvinculada da de Portugal, e de acordo com
o que preconizava a estética romântica:
para que o drama histórico
emergisse faltava, de fato, o
principal: uma história do
Brasil devidamente trabalhada
pela imaginação, pronta para
ser transposta ao público
(PRADO, 1996, p.144)

Esse pensamento encontra consonância com o que
defende Gyorgy Lukács em seu estudo sobre O romance
histórico, segundo o qual o olhar sobre o passado desse
gênero torna-se uma forma de se compreender o
próprio presente (2011, p.33).
Assim, a escritura do drama histórico brasileiro
dependia em alguma medida do estabelecimento de
uma narrativa histórica mínima de que nossos autores
pudessem partir. Sendo os acontecimentos da
Independência muito recentes para serem “tomados
pela musa épica”, a solução encontrada pelos
dramaturgos é se voltar à narrativa dos cronistas e
embebê-las pelo olhar da historiografia moderna e da
compreensão que a estética romântica dá aos gêneros
históricos. Por essa razão, nossos dramaturgos deixam
bem clara em seus prefácios a perspectiva adotada:
Gonçalves de Magalhães dirá, sobre Antonio José da
Silva, que
as particularidades de sua vida
[do
protagonista]
são
ignoradas: mas do silêncio da
história se aproveita com
vantagem a poesia; e a
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imaginação supre otimamente
todas as omissões (2001,
p.326)

Martins Pena, sobre as adaptações que realiza no
drama D. Leonor Teles, justificará:
dir-me-ão
que
falto
à
fidelidade histórica. [...] À
primeira vista, parece este
argumento forte, porém eu o
destruirei dizendo que não
tem o drama a extensão da
história para poder mostrar
um reinado inteiro, e que a sua
missão não é contar fatos, mas
sim descrever caracteres de
personagens, quaisquer que
elas sejam [...]. (2001, p.330331)

Agrário de Menezes, por sua vez, escrevendo ao
Conservatório Dramático da Bahia sobre a concepção
de Calabar, insistirá deliberadamente sobre a
necessidade de os escritores se apoiarem na
“imaginação” para efetuarem a ficcionalização da
narrativa histórica. Admitindo não haver consenso
entre os historiadores (Rocha Pita, Robert Southey)
sobre os motivos da traição de Calabar, Menezes, para
“corresponder aos fins dramáticos” opta pela
desventura amorosa como justificativa:
historiei como poeta. [...]
Interpretei-a de fato, a
história; isto é, apanhando
aqueles acontecimentos que
me propunha dramatizar,

574

desenvolvi os seus elementos,
mostrei as suas faces, as suas
origens
e
as
suas
consequências. [...] não há
poema
lírico,
épico
ou
dramático, sem a intervenção
toda-poderosa (sic) de uma
faculdade, que não tem papel
a representar na história, e
que se chama imaginação.
(2001, p.382-383)

Embora a História seja um dos pilares da
imaginação romântica, o fato é que seu resultado, a
obra de arte, não se limitava à mera descrição da
realidade empírica. A imaginação no romantismo está
relacionada à possibilidade de se exercer plenamente a
subjetividade autoral, mas, sobretudo, está ligada à
extrapolação da realidade empírica, ou seja, à
representação de realidades não miméticas, ou
miméticas permeadas por cores não usuais. Para o
crítico inglês Samuel Taylor Coleridge, a imaginação
pode ser compreendida como uma apreensão
axiologizada do mimético, pois o que é homogêneo no
âmbito do real é apreendido pelo crivo da arte e
tornado heterogêneo (1987, p.201) – em outras
palavras, o olhar artístico capta certos aspectos que
serão reorganizados valorativamente. Deste modo, a
imaginação é o “poder vivo e o primeiro agente de toda
percepção humana”, pois “dissolve, dilui, dissipa [a
realidade] a fim de recriar” (COLERIDGE, 1987, p.201).
Seus fundamentos legitimam-se, assim, na própria
realidade empírica, pois ela serve tanto de ponto de
partida, fornecendo os limites que deverão ser
575

ultrapassados na obra, assim como fundamentam a
urgência desse desbordamento para a vida moderna.
De fato, como resume William Wordsworth, a excessiva
homogeneidade dos tempos modernos e industriais, o
excedente populacional representado pela massa e
pela multidão, mas, sobretudo, a uniformidade cultural,
suscitam “uma ânsia por incidentes extraordinários”
(1987, p.170-173).
Os fundamentos da imaginação não estão
desvinculados da perspectiva e do momento históricos,
aquela assumindo também o papel de formar um
volksgeist (isto é, “espírito do povo”): ela busca, pois,
captar “tudo que existe no mundo, na história, na vida,
no homem”, para refleti-lo “sob a varinha mágica da
arte” (HUGO, 2004, p.309). No romantismo, adota-se a
perspectiva de tanto a literatura quanto a história
realizarem trocas constantes entre si. Pois se a história
fornece matéria para a imaginação, e também a
justifica, a historiografia liberal também não hesitaria
em submeter todos os aspectos da observação
imediata e empírica e da tríade narração-descriçãointerpretação baseadas nos documentos históricos à
prova da imaginação do historiador. Este deveria ser
capaz, por intermédio de uma “potência da
imaginação”, de submeter a narrativa histórica a uma
prova de verossimilhança interna e externa: por meio
da imaginação, o historiador podia deslocar-se ao
momento histórico ao qual se reportava, para assim
comprovar suas hipóteses (JOBIM, 2003). Tanto na
história como na literatura caberia ao gênio, legítimo
cronista da história humana, “folhear os séculos”,
preenchendo as lacunas faltantes à narrativa do “real”
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e ampliando o conhecimento e a experiência da esfera
empírica do real (HUGO, 2004, p.300).
De fato, pregando a expansão desta e suscitando
um apego maior à ficcionalização, a estética romântica
podia por vezes ser interpretada como alienada da
realidade mais imediata. A capacidade de se utilizar a
“varinha mágica da arte” em um país recémindependente, ainda em curso de construir sua
identidade nacional, assume um viés por vezes mais
descritivo, que pudesse reconhecer como autêntica a
imagem mais objetiva de nossa nação e de nossos
símbolos nacionais, sem interferências (imaginativas)
de nenhuma espécie. A literatura assume a “missão” de
documentar e legitimar nossa imagem como nação
livre e moderna.
É sobre esse plano de fundo de verossimilhança
externa e de teleologia (a “missão”) que se elabora
nossa primeira literatura autoconsciente: seu objetivo
primeiro é reverberar nossa história e nossa natureza e
fundamentar assim nosso caráter nacional. Antonio
Candido explica que
este
nacionalismo
infuso
contribuiu para certa renúncia
à
imaginação
ou
certa
incapacidade
de
aplicá-la
devidamente à representação
do real, resolvendo-se por
vezes na coexistência de
realismo
e
fantasia,
documento e devaneio, na
obra de um mesmo autor [...]
(1981, p.27)
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Bartholomeu de Gusmão (1865) trata de um
drama histórico no qual as “lacunas” da história oficial
são preenchidas com traços do “maravilhoso”, uma das
possíveis configurações da imaginação romântica.
Drama habitado por criaturas maravilhosas, como um
“trasgo leproso” e uma dita “Rainha das fadas” capaz
de dar ordens a duendes, além de outros “vultos”
fantasmagóricos, nele ainda se estabelece uma versão
paralela à história oficial, dotando-a da cor da
imaginação romântica. Em Bartholomeu de Gusmão, o
dramaturgo mescla a versão oficial da história ao
aparecimento de criaturas maravilhosas e ainda alude a
um fundo moral cristão que igualmente abarca o
maravilhoso. A compreensão da estética desse drama
é, portanto, perpassada por esses dois vieses: enquanto
gênero histórico e enquanto gênero insólito.
O brasileiro Bartholomeu Lourenço, ou
Bartholomeu de Gusmão (1685-1724), nasceu em
Santos (São Paulo). Adquiriu sua formação religiosa no
Seminário Jesuíta de Belém, na Bahia. Segundo
Francisco Adolpho de Varnhagen, esse padre, buscando
resolver o problema da navegação aérea, o entendeu
“pelo lado mais natural”, deduzindo do voo dos
pássaros as linhas gerais de sua teoria. O historiador
assim descreve a chamada “Passarola”:
Se acaso tem a devida
autenticidade uma estampa
que depois se publicou, a proa
era à maneira da cabeça de
uma ave; o leme da da cauda,
e dos lados havia asas; mas
estas
unicamente
para
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servirem ao equilíbrio dos
flancos
ou
ilhargas.
Superiormente
uma
vela
colocada em sentido quase
horizontal ajudava, com o
enfunar-se,
a
elevar
a
máquina, de cujo centro saíam
uns tubos de foles, que deviam
contribuir para a não deixar
panejar quando não houvesse
vento. Esta vela se alargava
mais ou menos dos lados, por
meio de cabos e roldanas, a
fim de se aproveitarem
convenientemente os ventos,
segundo fizessem feição. A
máquina devia ser de tábuas
finas e depois toda chapeada
de folhas também finas de
ferro, cobrindo-se estas de
esteiras de palha de centeio
para
comodidade
dos
passageiros, cujo número,
segundo se propunha o
inventor, seria de onze,
compreendendo o mesmo
inventor
ou
piloto.
(VARNHAGEN, 1857, p.141142)

Se a estrutura da “Passarola” era mais
geralmente conhecida, o mesmo não se podia dizer de
seu “segredo”, isto é, o impulso da máquina para a
decolagem e para o voo: “duas esferas de metal dentro
da máquina: havia nelas magneto, e sobre um teto de
arame, muito âmbar”. Embora os efeitos do
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magnetismo já fossem conhecidos, como explica
Varnhagen, o desconhecimento sobre estas e a
superstição que permeava qualquer recepção a
contributos científicos mergulham o invento de
Bartholomeu de Gusmão na desconfiança por parte dos
brasileiros e dos portugueses. Apesar da aprovação de
D. João V e da pensão que Bartholomeu passa a
receber para desenvolver a máquina voadora, e apesar
das demonstrações que realiza, nas quais
aparentemente a máquina vai aos ares por um tempo,
o padre passa a ser perseguido por seus inimigos,
ciosos de sua amizade com o rei, e pelos supersticiosos,
que o acusam de feitiçaria e de supostas práticas
judaizantes. Ele foge em 1724 para a Espanha, onde
falece.
Bartholomeu de Gusmão, de Agrário de
Menezes, drama em três atos, narra o percurso de
construção da Passarola a partir de uma das
demonstrações que o padre realiza na corte. A história
se inicia em um momento de tensão, quando as
inimizades de Gusmão já haviam se reunido para
desmoralizá-lo, e à sua família, diante do rei e de todo o
povo. Assim, nos dois primeiros atos, apresenta-se a
“versão oficial da história”, a respeito das ações de
Bartholomeu de Gusmão, a construção da “Passarola”,
as tramas de seus inimigos, invejosos da influência que
o padre voador exerce sobre um D. João V amante das
artes e das ciências. Dentre as intrigas e acusações está
a de que Bartholomeu trata-se de um feiticeiro, que
evoca espíritos, que está mancomunado com o
demônio, do qual viria sua capacidade de elevar uma
máquina aos ares. Seus inimigos, o Cardeal da Motta e
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o Mestre Domingos, pedem a Ida, a “Rainha das fadas”,
que possui toda uma corte de duendes e trasgos, que
os ajude. Ida, que pretende se vingar do noivo da irmã
de Bartholomeu, D. Antonio de Saldanha, por ter sido
desprezada por este, aceita participar do plano.
Planejam também manchar a honra de sua família,
sugerindo às massas populares incultas que D. Maria de
Gusmão, irmã do padre, seria uma “mulher perdida”, e
que seria amante de D. João V (e de onde partiria a
predileção do rei pelo padre).
É curiosa a conversa entre os personagens
Cardeal da Motta e o Trasgo Leproso, trecho no qual se
sobressai, além de algum traço cômico bem típico do
romantismo, a presença dos recursos cênicos do
“drama-fantástico” oitocentista (GUINSBOURG, 2006,
p.116), categoria na qual a peça de Agrário de Menezes
em parte inscreve-se, e na qual se misturavam enredos
mirabolantes a truques cênicos que simulassem
acontecimentos
sobrenaturais,
como
o
desaparecimento do Cardeal da Motta (Cena II,
primeiro ato):
Cardeal – Será tudo isto um
sonho?! (recua até encostar-se
na estátua)
Trasgo – Cardeal da Motta, o
que pretendes do meu poder?
Cardeal – Nada, não sendo o
teu poder senão para fazer
rir...
Trasgo – Cardeal da Motta, o
que pretendes do meu poder?
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Cardeal – Nada; que sobre o
teu poder está o meu...
Trasgo – Cardeal da Motta, o
que pretendes do meu poder?
Cardeal – Nada, que não vim
para
pedir,
senão
para
mandar.
Trasgo – Afunda-te, revel!... (O
Cardeal desaparece de súbito)
É para dar entrada ao
Cavalheiro (Dirige-se até à
eminência da rocha, onde abre
a porta para entrar D. Antonio.
Depois desaparece por entre
as fragas.) (MENEZES, 1865,
p.93-94)

Embora o Cardeal pergunte-se “Será isto um
sonho?”, a ação se encaminhará para o maravilhoso,
aceitando novas leis para os acontecimentos
(TODOROV, 2011). O maravilhoso, mergulhando nos
recursos do realismo em variáveis graus de naturalismo,
pode partir de uma situação mimeticamente real e ao
mesmo tempo permeá-la pelo sobrenatural, e é
construído de forma que o espectador possa
compreendê-lo como “verossimilmente sobrenatural”
no universo da obra. Uma vez promovida a
identificação entre natural e sobrenatural, cabe ao
espectador sua “função” de hesitar quanto à verdadeira
origem dos fatos.
Ao curso do drama, sabemos, contudo, que os
ditos “duendes e trasgos” são apenas familiares da
Inquisição, que se disfarçam e se munem de recursos
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que simulem o maravilhoso, como cordas, alçapões,
fumaça etc., para sugerir que essas recorrências do
maravilhoso resultariam da ligação de Bartholomeu de
Gusmão com eles. Assim, Agrário de Menezes introduz
o maravilhoso em cena, mas precisa rompê-lo com o
intuito de manter a verdade histórica, já que, como se
sabe, não existem criaturas fantasmagóricas nem é
verdadeira a existência de figuras maravilhosas como
duendes, trasgos e fadas. Essa é uma forma de também
elogiar a cientificidade, da qual Bartholomeu de
Gusmão é um precursor, negando qualquer outra
origem além da Razão para a Ciência. O único fantasma
que paira sobre a nação brasileira é o da ignorância. Em
suas palavras:
Em outras eras, em outro país,
a ideia de Bartolomeu seria
invejada de todos, e recebida
pelos sábios como uma
herança grandiosa. [...] Mas
hoje a ignorância domina,
lavra no meio do povo como
uma lepra; mascarada com a
superstição, enrosca-se como
uma serpente no meio do
clero, e arma botes ao trono.
(MENEZES,1865, p.82)

Ao final do segundo ato, os inimigos do padre
conseguem finalmente acusá-lo de feitiçaria, quando,
celebrando um casamento, a noiva desaparece e é
substituída por outra, por meio, supostamente, de suas
artes mágicas. D. João V não acredita nas acusações dos
inimigos de Bartholomeu de Gusmão, mas não pode
mais conter a ação das massas instigadas pelos
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partidários da Inquisição. Este ato finaliza a versão
oficial da história, a narrativa conhecida, isto é, a
acusação, e a posterior fuga e morte do inventor. Deste
modo, os que armam contra ele – e consequentemente
contra a ciência e contra o progresso da nascente nação
brasileira – saem vitoriosos.
O terceiro ato vem nesse sentido como uma
maneira de a literatura fazer justiça ao padre voador,
inserindo uma narrativa diversa da histórica, e na qual
vemos seus inimigos serem excomungados e
desmoralizados. Temos um suposto espectro de
Batholomeu – talvez afirmação, agora, do maravilhoso
de fundo cristão –, que traz em si a verdade e o
esclarecimento do pós-morte, que é capaz de trazer de
Roma a carta de excomunhão para o Cardeal da Motta
e para o Mestre Domingos, e de ainda dar a extremaunção a Ida, a “rainha das fadas”, agora arrependida de
seus atos. Assim, ao final do drama, o “maravilhoso
cristão” subjuga o maravilhoso pagão. No entanto, é
preciso notar, no século XIX, o maravilhoso cristão
preenche uma das facetas da realidade. Ora, se o
romantismo alemão se havia formado pela apreensão
estética, sem devoção, do Cristianismo, no Brasil
católico, contrariamente, o romantismo se dá por um
ponto de vista primordialmente ritualístico e moral.
Assim, nossos autores dramáticos constroem sua
literatura em maiores ou menores graus de
ficcionalidade, a depender das circunstâncias e da
narrativa, mas têm em vista lançar as bases de uma
nacionalidade que se funda pela fé cristã.
Quem
fala
Bartholomeu?!...
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aqui
Quem

é
foi

Bartholomeu neste mundo? –
sim, agora me lembro –
conheci um homem, que assim
se chamava... – nascera, se
não me engano, lá nessas
plagas longínquas onde nunca
emurchecem as flores na terra,
onde nunca se apagam as
estrelas no céu!... – torrão
fecundo e aurífero, em cujas
entranhas guardou a natureza
os mais ricos tesouros!... rios
majestosos como o oceano...
montes que fazem das nuvens
o céu toucado... Brasil!.. não é
assim que se chama tudo
isto?... – pois bem, esse
Bartholomeu era de lá, tanto
pior para ele... por que veio
para aqui?... ave implume e
sem norte, porque deixaste o
teu ninho?... Ah! O vento rijo
da tempestade impeliu-o como
um átomo por esses espaços
além... – não podia ficar ali... –
ele vira, transido de horror,
abrir-se uma cova e dentro
dela abismarem-se os seus
sonhos dourados, as suas
esperanças em flor!... então,
cobriu o corpo de crepe, como
havia coberto a alma de luto!...
não era mais possível viver
para o mundo... o mundo
ficou-lhe aos pés... viu, fétido,
podre como um lodaçal!... o
mísero não olhou mais senão
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para cima... era para onde
adejado
a
sua
infantil
companheira!...
segui-la,
procurá-la,
surpreende-la
nesses caminhos perdidos, em
que vagueiam os astros; assim
mesmo até onde os anjos
habitam, e contemplar o seu
anjo em sua morada celestial...
oh! Que ideia sedutora! Tão
sedutora, que nunca mais o
abandonou... – precisasse de
muito
saber,
de
muita
meditação, de muita confiança
nos desígnios da providência...
tudo isto ele consegui à
sombra da cruz, no seio da
religião... Ah! Deus! És a
primeira virtude do universo,
por isso mesmo que és a
ultima
esperança
do
homem!... (MENEZES, 1865,
p.163-164)

No excerto, Bartholomeu, reminiscente de sua
vida e de seu sofrimento sobre a Terra, queixa-se,
então, da ingratidão dessa nação que, apesar de sua
exuberante natureza e das possibilidades que fornece à
imaginação dos criadores – lembremos que a
“Passarola” inspira-se no voo dos pássaros – não
reconhece seus gênios e seus heróis, e que, afundada
na ignorância, opta pela superstição e não pela ciência,
e renuncia de antemão ao progresso.
Bartholomeu – Ide... ide... o
que poderá S. M. fazer a uma
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sombra... nada. Se eu fosse
Bartholomeu, ainda bem!...
Mas esse já pagou o tributo
infalível da morte, como vós
outros haveis também de
pagar... esse – coitado! – segue
a esta hora o caminho da
eternidade, como eu também
sigo caminho da pátria!...
estais
satisfeitos?...
nem
Bartolomeu, nem sombra vos
aparecerá nunca mais!... (com
certo entusiasmo) vede se
também desaparece a ideia de
seu aeróstato... ouvistes?...
vede, se, qual foi a sorte do
descobridor, podeis matar a
descoberta!... vede se há
também uma feitiçaria para
iludir o futuro... vede se há
uma Inquisição para queimar a
ideia!...
(MENEZES,
1865,
p.169)

O espectro de Bartholomeu de Gusmão lança por
fim uma última predição: a nação brasileira, se
quisesse, nos séculos seguintes, tornar-se mais forte,
precisaria para tal retomar a história, lembrar-se de
seus heróis, trazer novamente à tona suas narrativas.
Não apenas por meio da história, mas também por
meio da literatura, e donde a necessidade dos gêneros
históricos –, tornando claro o presente e projetando um
futuro.
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João Olinto Trindade Junior (UERJ)

É lugar comum, para a tradição de pesquisadores
do fantástico literário – ou, segundo Filipe Furtado, das
“literaturas do Sobrenatural” (1980, p.21) – partir das
premissas de Todorov para, em muitos casos,
questioná-lo. O próprio teórico Búlgaro não perde
tempo em situar sua obra paradigmática sobre a
literatura fantástica produzida em torno do Oitocentos,
de maneira que não demora para reconhecer que essas
classificações não se adaptam perfeitamente às novas
produções literárias, como no caso de Kafka, o qual
antecipa a banalização do evento sobrenatural.
Citando,
Em Kafka, o acontecimento
sobrenatural não provoca mais
hesitação, pois o mundo
descrito
é
inteiramente
bizarro, tão anormal quanto o
próprio acontecimento a que
serve
de
fundo.
Reencontramos,
portanto,
(investido) o problema da
literatura
fantástica
–
literatura que postula a
existência do real, do natural,
do normal, para poder em
seguida
atacá-lo
violentamente— mas Kafka
conseguiu superá-lo. Ele trata
o irracional como se fizesse
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parte do jogo: seu mundo
inteiro obedece a uma lógica
onírica, se não de pesadelo,
que nada mais tem a ver com
o real. Mesmo que uma certa
hesitação persista no leitor,
nunca toca a personagem; e a
identificação
como
anteriormente observada não
é mais possível. A narrativa
kafkiana abandona aquilo que
tínhamos designado como a
segunda
condição
do
fantástico:
a
hesitação
representada no interior do
texto, e que caracteriza
especialmente os exemplos do
século XIX. (TODOROV, 1992,
p.181)

Essa observação, obviamente, já era antecipada
pelo crítico logo no inicio do seu estudo, ao alertar que
a própria expressão “literatura fantástica” abrange a
uma variedade da literatura (FURTADO, 1980, p.7), e
que buscava “descobrir regras que funcionassem para
muitos textos e permitissem aplicar” (1980, p.8) a eles
o nome de obras fantástica, não pelo que cada um tem
de específico, mas por uma perspectiva em especial.
Entretanto, já nos avisa que, qualquer que seja a obra,
estaríamos pouco autorizados a daí deduzir leis
universais, demonstrando que a evanescência do
gênero fantástico não se limita apenas à sua curta
existência - entre o estranho e o maravilhoso –, mas a
problemática em se criar regras rígidas utilizadas para
adequar toda uma produção ficcional.
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Essa observação de Todorov – formulada nos
primórdios de sua obra Introdução à Literatura
Fantástica (1992), considerada o marco emancipatório
do estudo desse determinado tipo de narrativa – é
deveras importante para se entender muitos dos
paradigmas – constantemente questionados – da
Literatura Fantástica, como a hesitação, a banalização
do sobrenatural, o elemento insólito, etc – já que,
segundo o búlgaro, “toda obra modifica o conjunto dos
possíveis, cada novo exemplo muda a espécie” (p.10).
Observando o panorama histórico do uso do termo
“fantástico”, podemos perceber como esse termo foi
utilizado para definir obras tão diversas como contos de
Hoffmann, narrativas de Gabriel García Marquez e no
texto A mefamorfose, de Kafka. Logo, não há qualquer
necessidade – nem total possibilidade – de que uma
obra encarne fielmente seu gênero, há apenas uma
probabilidade de que isso se dê.
Essa premissa é plenamente observável na obra
kafkiana, onde encontramos um sobrenatural
banalizado, que não causa a perturbação da realidade,
antes disso, está inserido no meio em que se manifesta.
O Fantástico já não segue, nesse tipo de narrativa,
regras que o “aprisionam” em estruturações rígidas –
defendidas tanto por Todorov quanto, em um primeiro
momento, por Filipe Furtado (1980) –, entretanto,
possui maior semelhança com as manifestações do
fantasy, em que eventos insólitos se emergem, sem
que a maneira pela qual são apresentados e/ou
percebidos pelas personagens incorra em sua
classificação restrita dentro das imposições fechadas do
gênero. Esse Fantástico seria muito mais um Modo,
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segundo as premissas de Irene Bessiere, para a quem
“lo fantástico es una forma de narrar” (2001, p.83), pois
no define una cualidad actual
de objeto o seres existentes,
como tampoco constituye una
categoría o un género literario,
pero supone una lógica
narrativa a la vez formal y
temática que, sorpreendente,
o arbitraria para el lector,
refleja, bajo el aparente juego
de la invención pura, las
metamorfosis culturales de la
razón
y
del
imaginario
colectivo. (2001, p.84)

Entendido como um modo de narrar – em suma,
um “fantástico modal” –, o Fantástico aponta para uma
vertente literária em que o exame intelectual acaba
perturbado, por reunir elementos contraditórios,
segundo regras específicas de sua construção narrativa,
pois coloca em ação dados incoerentes entre si,
segundo uma lógica e uma complementaridade
próprias. Em síntese,
Lo fantástico no es más que
una de las vías de la
imaginación,
cuya
fenomenologia semántica nace
a la vez de la mitología, de lo
religioso, de la psicología
normal y patológica, por lo
que, de ese modo, no se
distingue
de
las
manifestaciones aberrantes de
lo imaginario o de suas
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expresiones codificadas en la
tradición popular. (BESSIÈRE,
2001, p.84)

Concluindo seu pensamento sobre a delimitação
desse “jogo narrativo”, Bessière afirma que:
Ese nuevo universo elaborado
en la trama del relato se lee
entre lineas, en el juego de las
imágenes y de las crencias, de
la lógica y de los afectos,
contradictorios e comúnmente
recibidos. Ni mostrado ni
probado,
sino
solamente
designado, extrae de sua
propria improbabilidade algún
indicio
de
posibilidad
imaginaria, pero, lejos de
perseguir ninguna verdad – ya
sea ésta la de la psique oculta
y secreta –, toma su
consistencia de sua propria
falsedad. (2001, p.85-86)

Em um primeiro momento, essa tendência fora
abordada brevemente por Filipe Furtado em sua obra A
Construção do fantástico na narrativa (1980, p.14);
muito posteriormente, o crítico retoma e amplia esses
conceitos, publicando um artigo sobre esse fantástico
moderno, “modal”:
o modo fantástico abrange [...]
pelo menos a maioria do
imenso domínio literário e
artístico que, longe de se
pretender realista, recusa
atribuir qualquer prioridade a
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uma
representação
rigorosamente “mimética” do
mundo objectivo. Recobre,
portanto, uma vasta área a
muitos títulos coincidente com
a
esfera
genológica
usualmente designada em
inglês por fantasy. (2011, s/n)

Esse Fantástico “modal” seria uma espécie de
Fantástico levado à abertura plena, como um Sistema, e
essa abertura abrangeria o próprio Fantástico gênero,
bem como as demais vertentes próximas, desde o
Estranho e o Maravilhoso, até outras, como o romance
policial e a ficção científica. Seriam, assim, “Fantásticos”
adjetivados, fruto dessas flutuações na produção
ficcional e na crítica (BATALHA, 2011, p.18).
O Fantástico moderno ou kafkiano – e outras
denominações, dependendo de onde e como se olha, a
exemplo do termo “Contemporâneo”, utilizado por Olga
Pampa Aran com base em outras premissas (1999) –
demonstrou ser uma vertente propícia na literatura ao
longo do século 20 e início do 21. Nessa vertente, mais
do que instigar o medo, o pavor ou a hesitação, a opção
pelas “ficções do metaempírico” (FURTADO, 2011, s/n)
se revela como um campo profícuo de experimentação
ficcional para vários escritores, como no caso de José J.
Veiga e de Mia Couto. Assim como em Kafka, esses dois
escritores seguem uma tradição da banalização do
acontecimento insólito, mostrando com realismo o
acontecimento sobrenatural. Exemplo disso ocorre nas
narrativas “A Usina Atrás do Morro” e A Chuva
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Pasmada, dos escritores goiano e moçambicano,
respectivamente.
Em “A usina atrás do morro”, conto do livro Os
Cavalinhos de Platiplanto (1974), tem-se a história da
chegada de máquinas monstruosas que passam a
rasgar as matas de uma cidade do interior, destruindo a
paisagem, impondo mudanças drásticas que afetam a
vida e os costumes de todos os viventes – homens e
animais –, sem consultar ninguém. Em A Chuva
Pasmada (2011), os moradores de um vilarejo
convivem com a falta de uma chuva que não cai, mas
permanece parada no ar, pasmada.
Em ambos os casos, tem-se a invasão tecnológica
do campo pela cidade, ou seja, pelo “progresso”, o
qual, através da usina e da fábrica presentes nas duas
narrativas, carrega um poder sobrenatural capaz de
intervir na vida das pessoas. No conto veigueano as
pessoas gradualmente mudam seus hábitos em prol da
usina, perdendo gradativamente suas relações sociais
em prol dos interesses do progresso. Os forasteiros que
chegam para construir “A usina atrás do morro”
acabam com o bem estar e a tranquilidade dos
cidadãos, e estes alteram seus hábitos com medo de
supostos espiões que transitam entre eles. Já na
narrativa miacoutiana, os moradores da vila, longe de
estranharem a relação entre a fábrica e a chuva que
ficou parada em pleno ar sem cair, começam a criar
justificativas que incorporam o fenômeno ao cotidiano.
O sobrenatural, em ambas, atua de maneira sutil,
seja mostrando as mudanças nos hábitos das
personagens – que, no caso veigueano, representa o
interior do Brasil invadido pelo advento da
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modernidade, e no texto miacoutiano, as comunidades
moçambicanas
durante
o
período
colonial,
constantemente agredidas pelo poderio do Estado
Português -, seja no caso da usina, onde eles passam a
tomar atitudes incomuns, seja no caso da chuva, onde
as personagens tentam, por vezes, jogar terra na chuva
paralisada, esperando que ela desça (2011, p.8).
No texto de José J. Veiga, tamanha é a
transformação social causada pela usina, que alguns
dos moradores chegam ao ponto de matar os outros
por pura diversão. A usina é outra incógnita, pois não
se sabe o que ela produz, embora, misteriosamente, as
casas do vilarejo comecem a pegar fogo. Samira Youssef
Campedelli aponta como o sertão se evidencia na obra
veiguiana frente ao seu choque com as estranhas
companhias e seus métodos industrializados de
trabalho; para as máquinas complicadas que de
repente emergem, vindas do mundo civilizado, às
hierarquias complexas que, certamente, o povo do
interior enxerga como fantásticas (1982, p.100).
Já na narrativa de Mia Couto, que usa
constantemente o elemento insólito, há o uso
constante de signos telúricos para retratar a busca pela
esperança em sociedades despedaçadas. O elemento
sobrenatural manifestado nas obras tem como função
“subtrair o texto à ação da lei e, por esse meio,
transgredi-la” (TODOROV, 2006, p.160). Ao passo que a
seca assola o vilarejo, os moradores da região contam –
ou melhor, recontam e, dessa forma, reinterpretam – a
lenda de Ntoweni, ancestral mítica – e mística – das
personagens, buscando, através do ato de relembrar,
uma solução para os problemas.
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O elemento insólito é constante nas duas
narrativas, seja através da banalização da violência, das
mudanças bruscas de personalidade – que resgata a
metamorfose do sujeito como um dos temas do
fantástico (TODOROV, 1992, p.121-122) – e dos
incêndios em “A usina atrás do morro”, seja na chuva
que simplesmente deixa de cair, ao passo que atua
como denuncia toda a desestruturação social cometida
pelo colonialismo aos povos autóctones. Os escritores
promovem um processo de espetacularização da
fragilidade da ordem conhecida permitindo que o
cotidiano deixe de ser compreendido como indiferente
ou banal (ARAN, 1999, p.52).
O recurso ao fantástico permite – através da
irrupção do insólito na narrativa – uma melhor
percepção dos períodos retratados, das coisas e
acontecimentos – em ambos os textos, o advento da
modernidade nas áreas mais afastadas dos grandes
centros econômicos – quando estas fracassam,
comportam-se estranhamente ou decepcionam de
alguma forma (BAUMAN, 2005, p.26). Como maneira
de se contar uma história, o Fantástico denuncia a crise
pelas quais passam as utopias políticas e sociais (ARAN,
1999, p.44).
Em “A usina atrás do morro”, os responsáveis
pela usina falam uma língua que ninguém entende,
trazem caixas cujo conteúdo todos desconhecem e,
para completar, ninguém sabe exatamente o que a
fábrica produz. Em A Chuva Pasmada, o único
“produto” deixado pela fábrica para os moradores
locais é uma densa fuligem que interfere no fluxo do
rio, causando uma seca na região.
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Longe de se prender à categorias rígidas, ambos
os escritores adotam as estratégias do fantástico como
um modo de narrar determinados acontecimentos
ambíguos, pouco claros, dependendo do ponto de vista
de quem vê e, principalmente, de quem conta. Daí a
definição de Irene Bessière, ao apontar o Fantástico
como uma “Poética da Incerteza”. A forma como as
histórias são narradas – por crianças, em ambas as
narrativas – coloca em cheque a percepção dos
acontecimentos, de maneira que
el relato fantástico provoca la
incertidumbre polivalente, en
el examen intelectual, porque
utiliza de datos contradictorios
reunidos según una coherencia
y una complementariedad
propias (BESSIÈRE, 2001, p.84)

Onde está o elemento fantástico? Embora mais
evidente no texto de Mia Couto – sobre uma chuva que
não cai –, em ambas narrativas os escritores constroem
espaços aproximados com o cotidiano, de maneira que
seu modo de narrar, seu “jogo” narrativo resgata a
premissa fundamental do fantástico todoroviano, a
hesitação (TODOROV, 1992, p.35) – ou ambiguidade
(FURTADO, 1980, p.95) –. Entretanto, também
caminham em direção à constatação de Oropeza, para
quem o insólito emerge cada vez mais em situações de
aparente normalidade, principalmente nos novos
discursos fantásticos a partir do século 20 (2006, p.57).
Em Veiga, o fantástico age como denunciador do
absurdo da degradação das relações humanas, além da
destruição ecológica: as máquinas trazidas pela usina
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destroem, instintivamente, a terra e os costumes
sociais, em Couto, a violência contra as sociedades
tradicionais e seu ato de resistência não é representada
pela chuva em si, pasmada, mas pelo que a ocasionou.
Nas duas narrativas, a violência contra o povo
autóctone passa tanto pela invasão de sua terra,
quanto pelos abusos causados pelos donos do poder,
alterando o status e gerando espaços “sin sentido”
(OROPEZA, 2006, p.58).
No texto miacoutiano o fantástico age sob o
signo da esperança: a luta dos moradores – seja
simbolicamente, através da reinterpretação da história
de sua ancestral, seja através do rio que ataca a fábrica
– estabiliza a sociedade. O conto veigueano, por sua
vez, não apresenta uma solução definitiva, antes se
limita a denunciar o absurdo das situações: como dois
exilados, o menino-narrador e sua mãe partem da
cidade, como dois mendigos, em busca de um mundo
melhor longe dali, buscando fugir dos mandos e
desmandos do poder, em uma cidade tomada por
espiões.
A literatura, ainda conforme Todorov, “existe
precisamente enquanto esforço de dizer o que a
linguagem comum não diz e não poder dizer” (1992,
p.27). A opção pelo fantástico, mais como um modo
narrativo do que um gênero, permite a desconstrução
do discurso de poder, por dentro (BESSIÈRE, 2001,
p.87), onde é apresentado tudo o que não pode ser
dito no discurso oficial (2001, p.100). Os escritores,
assim, iluminando outro(s) ponto(s) de vista para
contar versões do discurso de poder, encontram meios
para escapar da censura (TODOROV, 1992, p.166).
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Como em “A metamorfose”, não há um
questionamento do elemento insólito manifestado nas
narrativas. Antes, os acontecimentos incomuns
permitem melhor conscientização daquelas sociedades
(BESSIÈRE, 2001, p.103). Os acontecimentos incomuns
– ou seja, insólitos – colocam em questão a ordem
estabelecida, ao passo que expõem a sua debilidade
(2001, p.102).
Mia Couto – e toda uma tradição de escritores
moçambicanos – assume constantemente sua
influência de vários escritores brasileiros, como Jorge
Amado e Guimarães Rosa, além de outros escritores da
ficção latino-americana; por sua vez, José J. Veiga, em
várias entrevistas assume que, mesmo não se
considerando uma “cria” de Kafka, assume a influência
do Tcheco. Entretanto, ambos assumiram as estratégias
do Fantástico, alargando e modificando, na prática
ficcional, muitas das estruturas concebidas por Todorov,
visando à adaptação a seu respectivo contexto
sociocultural (2004, p.357), permitindo, assim, o
surgimento de outros fantásticos adjetivados, como no
exemplo kafkiano, utilizado como opção estética por
esses escritores.
A opção por um fantástico modal – moderno ou
contemporâneo – contesta, primeiramente, as
premissas todorovianas. Entretanto, as mesmas já
previam uma modificação da maneira de se representar
o acontecimento sobrenatural que irrompe na
narrativa. Embora sua obra paradigmática seja focada
em narrativas oriundas de períodos em torno dos
Oitocentos, Todorov já trouxe a tona o fato de que
muitas das narrativas ali expostas não se encaixavam,
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de forma rígida, às estruturas apresentadas. Havia um
fantástico além do fantástico gênero, esse sim,
presumido, pois não se adequava as convenções
iniciais. É com a percepção desses elementos na
narrativa kafkiana que Todorov abre margem para um
estudo aprofundado de toda uma geração de
ficcionistas que interpretavam o sobrenatural como
parte daquilo que conhecem/definem como
“realidade”.
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João Pedro Fagerlande (UFRJ)

Publicado no livro Claro Enigma, de 1951, o
poema “A máquina do mundo” é um dos textos mais
expressivos da poesia drummondiana. Não só por sua
extensão, mas principalmente pelos mecanismos
literários que levam a palavra a lugares muito pouco
frequentados – seja pela tensão discursiva, seja pela
narrativa fantástica configurada no texto.
Nosso intuito aqui é mostrar e discutir os
procedimentos literários que o poema realiza para
alcançar o fantástico, o insólito, ao representar a
aparição de uma voz sobre-humana que oferece ao eu
poemático a resposta para todas as questões
existenciais.
Para facilitar a análise, seguiremos a divisão do
texto proposta por Alcides Villaça em sua obra Passos
de Drummond. Aliás, vale a pena resgatarmos algumas
de suas palavras antes de entrar no poema:
Lembremos logo as referências
imediatas, já amplamente
apontadas
na
fortuna
drummondiana, do título e da
arquitetura do poema – as
tercinas em decassílabos (da
Commedia, de Dante) e a
mítica máquina do mundo (de
Os lusíadas, de Camões) – para
inferir a perspectiva de uma
alta tradição em que o texto se
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insere. Essa filiação confirmase quando, já dentro da
linguagem e do estilo, impõese um vocabulário e uma
sintaxe a que não faltam a
escavação
etimológica,
a
forma arcaica, a palavra
desusada, bem como as fortes
inversões, a posição pouco
usual
de
adjetivos,
o
distanciamento entre o verbo,
o sujeito e os complementos –
tudo oferece à leitura imediata
a resistência das construções
linguísticas
elaboradas,
à
margem da fluência coloquial,
ou
da
segmentação
epigramática das colagens e
sínteses da poesia moderna.
(2006, p.87-88)

A partir das observações de Villaça, podemos
começar nossa leitura.
E como eu palmilhasse
vagamente
uma estrada de Minas,
pedregosa,
e no fecho da tarde um sino
rouco
se misturasse ao som de meus
sapatos
que era pausado e seco; e aves
pairassem
no céu de chumbo, e suas
formas pretas
lentamente se fossem diluindo
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na escuridão maior, vinda dos montes
e de meu próprio
desenganado,

ser

a máquina do mundo se
entreabriu
para quem de a romper já se
esquivava
e só de o ter pensado se
carpia.
Abriu-se
majestosa
e
circunspecta,
sem emitir um som que fosse
impuro
nem um clarão maior que o
tolerável
pelas pupilas gastas na
inspeção
contínua e dolorosa do
deserto,
e pela mente exausta de
mentar
toda uma realidade que
transcende
a
própria
imagem
sua
debuxada
no rosto do mistério, nos
abismos.
(ANDRADE, 2008, p.301-304)

31

Observemos como o poeta inicia o texto, com um
verbo flexionado no modo subjuntivo e um advérbio
caracterizando de maneira impressionista o movimento
31

Todas as referências ao poema são desta edição, portanto não
repetiremos nas próximas citações. [Nota do autor]
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(“E como eu palmilhasse vagamente”). Tal construção
cria no leitor a expectativa de que algo irá acontecer
em consequência desse ato, desse modo (subjuntivo)
de caminhar. Sabemos que a consequência será a
abertura da máquina do mundo para o sujeito
poemático, portanto podemos considerar que o fato
insólito, extraordinário, já aparece prenunciado desde o
primeiro verso do poema.
No verso seguinte, podemos reconhecer dois
elementos familiares à poesia drummondiana: primeiro
a estrada de Minas, referindo-se ao estado de origem
do poeta, que irá acompanhá-lo durante todo o
desenvolvimento de sua obra, mesmo tendo o autor se
mudado para o Rio de Janeiro; o segundo elemento é o
aposto “pedregosa”, que nos remete à poética da
pedra, da barreira existencial, tão frequente em
Drummond. Nesse sentido, “uma estrada de Minas,
pedregosa” pode ser considerado como uma releitura
de seu famoso verso “No meio do caminho tinha uma
pedra”.
O poeta irá agora desenhar outras informações
para a cena inicial, que já sabemos se passar numa
estrada de Minas. Observemos como a poesia muitas
vezes se aproxima do discurso audiovisual,
incorporando à imagística não apenas elementos
visuais, mas também sonoros: “e no fecho da tarde um
sino rouco / se misturasse ao som de meus sapatos /
que era pausado e seco”. Essas informações servem
para situar o leitor diante da cena, ao mesmo tempo
em que revelam o estado anímico do sujeito poético,
mais uma vez por um processo metonímico: o som dos
sapatos, “pausado e seco”, serve para representar o
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modo de ser do sujeito poemático. Observemos que o
som de fundo é um “sino rouco”; ora, o sino é um
elemento tradicionalmente associado às igrejas, ainda
mais por se tratar de Minas Gerais. Este objeto pode
ser lido alegoricamente como uma falência da salvação
cristã: o sino que outrora chamava os fiéis para a missa
agora está rouco, perdeu o sentido.
Na sequência, o poema nos mostra o movimento
das aves – que não voam, mas pairam no ar (“e aves
pairassem / no céu de chumbo”). Observemos que o
modo subjuntivo continua dominando a flexão verbal,
como se toda a ação do texto fosse mais contemplativa
que ativa. A expressão “céu de chumbo”, que combina
as figuras de linguagem metáfora, paradoxo e
sinestesia, serve para reforçar a vagarosidade, a
gravidade do discurso no momento inicial do texto.
As “formas pretas” das aves se vão “lentamente”
“diluindo / na escuridão maior”. Mais uma vez um
advérbio de modo serve para acentuar a vagarosidade:
“lentamente”. Observemos o poder de construção
imagística do poeta nessa passagem, ampliando a
escuridão das aves para todo o entorno, até para
dentro de si mesmo: “vinda dos montes / e de meu
próprio ser desenganado”. Aqui o poeta evidencia a
técnica do correlato objetivo, que antes estava presente
de modo camuflado; todos os elementos até aqui
expostos serviam para representar o estado de espírito
do eu poemático, mas só agora esse estado se revela de
modo explícito em conformidade à paisagem exterior,
tendo como traço comum “as formas pretas”.
Observemos aqui também a escolha do adjetivo
“desenganado”. Ora, o poeta poderia utilizar o termo
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“esclarecido”, que apresenta o mesmo padrão rítmico;
porém o potencial expressivo de “desenganado” é
muito maior, pois aponta para um sujeito que se desfez
de um engano, ou seja, trata-se de um movimento de
negação da negação. Tal procedimento serve para
tornar a cena ainda mais densa.
Construído o tom inicial, de vagarosidade e
negror subjuntivos, teremos a aparição do fato insólito
pela primeira vez: “a máquina do mundo se
entreabriu”. É importante atentar para toda a
construção imagística que antecede o insólito, pois a
construção prévia serve para tornar mais verossímil o
fato extraordinário, que não surge do nada.
Observemos que o verso não é “a máquina do mundo
se abriu”, mas sim “entreabriu”, o que sugere maior
dramaticidade no movimento. Nos versos seguintes,
percebemos uma dicção ainda mais erudita, com
construções frasais pouco comuns (“para quem de a
romper já se esquivava / e só de o ter pensado se
carpia.”).
Nas três estrofes seguintes, o eu poemático irá
descrever a aparição da máquina do mundo.
Observemos que a descrição ocorre pela negação, isto
é, em vez de detalhar o modo como a máquina se
abriu, o texto descreve o que ela não fez (“sem emitir
um som que fosse impuro”). Ressaltemos aqui
novamente o caráter negativo do texto, no qual existe
um jogo retórico que acentua o teor dramático (“nem
um clarão maior que o tolerável / pelas pupilas gastas
na inspeção / contínua e dolorosa do deserto”) que
uma simples descrição jamais poderia alcançar.
Vejamos as próximas estrofes:
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Abriu-se em calma pura, e
convidando
quantos sentidos e intuições
restavam
a quem de os ter usado os já
perdera
e nem desejaria recobrá-los,
se em vão e para sempre
repetimos
os mesmos sem roteiro tristes
périplos,
convidando-os a todos, em
coorte,
a se aplicarem sobre o pasto
inédito
da natureza mítica das coisas,
assim me disse, embora voz
alguma
ou sopro ou eco ou simples
percussão
atestasse que alguém, sobre a
montanha,
a outro alguém, noturno e
miserável,
em
colóquio
se
estava
dirigindo:

Agora o eu poemático irá finalmente descrever o
modo como a máquina do mundo se abriu, isto é, em
“calma pura, e convidando / quantos sentidos e
intuições restavam”. Nesse momento, há uma mudança
de dicção em que o poema se torna mais leve, mais
brando, em contraste com as passagens anteriores.
Porém a leveza é momentânea, pois logo em seguida a
voz retorna à negatividade, recusando a oferta: “e nem
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desejaria recobrá-los, / se em vão e para sempre
repetimos / os mesmos sem roteiro tristes périplos”.
O convite da máquina, contudo, não é destinado
apenas ao eu do poema, mas a todos, em “coorte” –
observemos a solenidade do discurso. Embora não haja
nenhum outro personagem ali, consideramos que o
convite para “todos” serve para acentuar a força de
abertura da máquina.
O convite é para se aplicar “ao pasto inédito / da
natureza mítica das coisas”. Inédito porque se trata da
primeira vez que a máquina se abre – o que confere
maior intensidade ao ato – e os que aceitarem tal
convite poderão chegar ao âmago das coisas, seu
significado primevo, sua natureza mítica. Observemos o
jogo sonoro dos versos, com as aproximações fônicas
entre “inédito” e “mítica”.
Nas duas últimas estrofes do trecho em destaque
ficamos sabendo que o convite da máquina veio sem
um veículo específico: não veio por uma voz, nem por
um sopro, nem pelo eco, nem por uma simples
percussão. Verificamos mais uma vez, portanto, a
definição pela negatividade, o que torna o fato ainda
mais insólito. Afinal de contas, como chegou a
mensagem?
Não podemos saber. Sabemos apenas que
“alguém, sobre a montanha”, ou seja, numa condição
literalmente superior à do eu poemático, envia uma
mensagem-convite. Interessante observarmos os
adjetivos escolhidos pelo sujeito para se definir:
“noturno e miserável”. A escuridão e a miséria
existencial são traços que aparecem em vários poemas
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importantes da obra drummondiana, como “José”,
“Caso do vestido”, “A mesa” e muitos outros.
O que procuraste em ti ou fora
de
teu ser restrito e nunca se
mostrou,
mesmo afetando dar-se ou se
rendendo,
e a cada instante mais se
retraindo,
olha, repara, ausculta: essa
riqueza
sobrante a toda pérola, essa
ciência
sublime e formidável, mas
hermética,
essa total explicação da vida,
esse nexo primeiro e singular,
que nem concebes mais, pois
tão esquivo
se revelou ante a pesquisa
ardente
em que te consumiste [...] vê,
contempla,
abre teu peito para agasalhálo.

Agora, enfim, a máquina do mundo irá se
expressar sem a mediação do eu poemático. Com o
recurso das aspas, o texto indica o uso do discurso
direto para representar a fala da máquina, que começa
utilizando um verbo flexionado na 2ª pessoa do
singular (“procuraste”), seguindo na solenidade
discursiva que mencionamos anteriormente. A máquina
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aponta a pequenez do eu poemático (“teu ser restrito”,
“a cada instante mais se retraindo”) e canta sua própria
grandiosidade, com as riquezas, o conhecimento, a
“total explicação da vida”, atributos que ela vem
oferecer a seu interlocutor.
Nesse sentido, a máquina do mundo apresenta
traços em comum com o personagem Mefistóteles, do
Fausto (GOETHE, 2004, p.219). Desempenhando papel
semelhante ao demônio que seduz o Dr. Fausto com a
totalidade do conhecimento, a máquina oferece ao eu
poemático alguns dos maiores objetos de desejo de
nossa civilização. A diferença fundamental é que Fausto
entra no jogo de Mefistóteles, enquanto o sujeito
drummondiano [...] Bem, veremos à frente qual será
sua reação.
As mais soberbas pontes e
edifícios,
o que nas oficinas se elabora,
o que pensado foi e logo
atinge
distância
superior
ao
pensamento,
os
recursos
da
terra
dominados,
e as paixões e os impulsos e os
tormentos
e tudo que define o ser
terrestre
ou se prolonga até nos animais
e chega às plantas para se
embeber
no sono
minérios,
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rancoroso

dos

dá volta ao mundo e torna a se
engolfar
na estranha ordem geométrica
de tudo,
e o absurdo original e seus
enigmas,
suas verdades altas mais que
todos
monumentos
erguidos
à
verdade:
e a memória dos deuses, e o
solene
sentimento de morte, que
floresce
no caule da existência mais
gloriosa,
tudo se apresentou nesse
relance
e me chamou para seu reino
augusto,
afinal submetido à vista
humana.

É este o momento de maior intensidade poética
do texto, uma espécie de catarse discursiva em que o
eu poemático nos apresenta tudo o que a máquina do
mundo lhe ofereceu. Observemos que se trata de uma
enumeração (“As mais soberbas pontes e edifícios, / o
que nas oficinas se elabora, / [...] os recursos da terra
dominados / e as paixões e os impulsos e os
tormentos”) que vai gradualmente se intensificando,
em pequenas cenas que se entrelaçam numa costura
de forte apelo imagístico, tanto em termos visuais
quanto sonoros. Esse entrelaçamento é reforçado pelos
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sucessivos enjambements e o uso de orações
coordenadas sindéticas aditivas (por meio da conjunção
e), que dão o efeito de ligadura entre os versos.
Nesta passagem, verificamos uma importante
relação entre forma e sentido, visto que, para descrever
os elementos fantásticos oferecidos pela máquina do
mundo, o texto emprega uma linguagem igualmente
fantástica, com imagens de cunho surrealizante (“e
tudo o que define o ser terrestre / ou se prolonga até
nos animais / e chega às plantas para se embeber / no
sono rancoroso dos minérios, / dá volta ao mundo e
torna a se engolfar na estranha ordem geométrica de
tudo”). Percebemos, portanto, que o insólito se realiza
não apenas no plano temático do texto, mas também
em sua configuração discursiva.
O trecho termina com a síntese da enumeração
anterior (“tudo se apresentou nesse relance”) e o
convite feito pela máquina ao sujeito discursivo.
Observemos que a dramaticidade presente no trecho
destacado chega ao ápice nos dois versos finais: “e me
chamou para seu reino augusto, / afinal submetido à
vista humana”. A expectativa e tensão, características
fundamentais do drama (PEACOCK, 2013, p.208) não
poderiam ser maiores.
Mas, como eu relutasse em
responder
a tal apelo assim maravilhoso,
pois a fé se abrandara, e
mesmo o anseio,
a esperança mais mínima —
esse anelo
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de ver desvanecida a treva
espessa
que entre os raios do sol inda
se filtra;
como
defuntas
crenças
convocadas
presto e fremente não se
produzissem
a de novo tingir a neutra face
que vou pelos caminhos
demonstrando,
e como se outro ser, não mais
aquele
habitante de mim há tantos
anos,
passasse a comandar minha
vontade
que, já de si volúvel, se cerrava
semelhante a essas flores
reticentes
em si mesmas abertas e
fechadas;
como se um dom tardio já não
fora
apetecível, antes despiciendo,
baixei os olhos, incurioso,
lasso,
desdenhando colher a coisa
oferta
que se abria gratuita a meu
engenho.
A treva mais estrita já pousara
sobre a estrada de Minas,
pedregosa,
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e a máquina
repelida,

do

mundo,

se
foi
miudamente
recompondo,
enquanto eu, avaliando o que
perdera,
seguia vagaroso, de mãos
pensas.

No último trecho, está concentrada grande parte
da atitude negativa do eu poemático. Observemos que
o movimento de recusa tem início na própria
construção textual, com uma conjunção adversativa
(“Mas”) seguida de vírgula, signo gráfico que pode ser
aqui interpretado como uma quebra, uma recusa ao
fluxo verbal. O modo subjuntivo retorna à cena (“como
eu relutasse”) com um verbo que carrega dentro de si a
força do luto (“relutasse”), da escuridão, da
negatividade.
Na passagem, o eu poemático irá justificar quatro
vezes sua recusa à máquina do mundo, em construções
iniciadas com a mesma estrutura: “como eu relutasse
em responder / a tal apelo assim maravilhoso”, “como
defuntas crenças convocadas / presto e fremente não
se produzissem / a de novo tingir a neutra face”, “como
se outro ser, não mais aquele / habitante de mim há
tantos anos / passasse a comandar minha vontade” e
“como se um dom tardio já não fora apetecível”.
Reforçando a estrutura da negatividade, da recusa, o
poema enfatiza a ruína da unidade mítica, asseverando
a impossibilidade de uma “total explicação da vida”.
Nesse sentido, a construção “a fé se abrandara” se
conecta ao “sino rouco” do começo do texto, com a
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falência da salvação cristã, estabelecendo uma
continuidade negativa.
O final do poema nos remete a seu início, ao
evocar novamente a escuridão e o cenário da abertura:
“A treva mais estrita já pousara / sobre a estrada de
Minas, pedregosa”. Observemos como a flexão do
verbo no pretérito mais que perfeito (“pousara”) serve
para tornar mais dramática a cena, salientando seu
caráter arcaico tanto na conjugação verbal pouco
comum quanto na temporalidade a que ele remete.
No fim do penúltimo terceto, notamos um dos
apostos mais expressivos da poesia drummondiana,
que condensa todo o significado do texto com uma
simplicidade reveladora (“e a máquina do mundo,
repelida,”). E o eu poemático, que no início do texto
palmilhava “vagamente”, ao final irá seguir “vagaroso”,
numa correspondência que assinala mais uma vez o
espelhamento entre as partes.
Por fim, podemos considerar que “Máquina do
mundo” é uma das mais importantes representações
do fantástico na poesia drummondiana, não se
restringindo, porém, a apenas esta camada de leitura.
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José Ronaldo Batista De Luna (UFPE)

No ano de 1937, em Buenos Aires, numa das
muitas noites em que Borges, Bioy Casares e Silvina
Ocampo estiveram juntos conversando sobre literatura,
teve início o projeto de uma coletânea de contos
fantásticos: uma das primeiras antologias da ficção
fantástica e também uma das mais importantes já
publicadas. A Antología de la literatura fantástica
(1940), que reunia “os contos que nos pareciam
melhores [...]” e os “trechos sobre o gênero anotados
em nossos cadernos” (Bioy Casares, Apud LE GUIN,
2013) – além de textos da obra individual dos
organizadores –, evidencia o lugar privilegiado que esse
modo narrativo alcançaria naquele país. Nesse sentido,
o Prólogo, assinado por Bioy, resume as ideias do trio
sobre tal objeto e constitui, aliás, uma das primeiras
reflexões acerca do fantástico, além de revelar uma
preocupação também presente em outras antologias:
uma determinada concepção acerca do que poderia ser
a literatura fantástica, capaz de nortear os antologistas
e justificar os textos nelas reunidos. Para o autor, que
reconhecia o caráter de antiguidade dessas ficções,
seriam elas tão velhas quanto o medo, precedendo
inclusive a escrita (2008, p.17). Neste caso, povoariam o
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Zend-Avesta, a Bíblia, as epopeias de Homero e o Livro
das mil e uma noites. Depreende-se, por óbvio, de
semelhante argumentação, a amplitude de seu ponto
de vista acerca do que venha a configurar o fantástico
literário, ou seja, como um modo de ler (concebido a
partir da recepção), possível em distintas épocas e
lugares, como categoria supra-histórica. Daí que a
antologia recolha textos do oriente e clássicos da
literatura ocidental, ademais de escritores modernos e
de talentos locais – configurando-se como um projeto
simultaneamente pessoal e arbitrário, capaz de refletir
as preferências estéticas dos organizadores.
Ademais, no que concerne à presença do
fantástico na literatura argentina, não se deve pensar a
publicação daquela antologia como um evento isolado,
senão que, atrelada à obra de cada um dos três
escritores – notadamente Bioy e Borges –, dinamiza um
projeto maior de verdadeira reconfiguração do
fantástico. Nesse sentido, há uma relação de
cumplicidade literária entre ambos os escritores:
simultaneamente Bioy escreve um prólogo para a
Antología de la literatura fantástica e publica La
invención de Morel (também em 1940), enquanto
Borges prologa-o e publica na revista Sur o conto “Tlön,
Uqbar, Orbis Tertius”, no mesmo ano. Por outro lado,
no que tange ao panorama literário brasileiro, não
caberia à ficção fantástica ocupar posição de destaque.
Não obstante, tivemos algumas coletâneas de textos
fantásticos organizadas no Brasil, das quais nos
ocuparemos das três primeiras – todas publicadas na
década de cinquenta –, a saber: Obras-primas do conto
fantástico (1956), organizada por Jacob Penteado;
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Maravilhas do conto fantástico (1958), organizada pelo
poeta e ensaísta José Paulo Paes; e O conto fantástico
(1959), por Jeronymo Monteiro, um dos primeiros
escritores brasileiros de ficção científica.
Menos preocupados, entretanto, em mapear o
percurso do fantástico no Brasil do que conformar-se a
projetos editoriais em voga, todas se integravam a
coleções preexistentes. No seu Prefácio, Jeronymo
Monteiro escreve:
Afinal o volume aí está.
Incluímos nele um conto de
32
nossa autoria , não porque o
julguemos antológico, mas
porque o material era escasso
e o próprio editor, cujo
conhecimento
e
cultura
respeitamos, aconselhou que o
fizéssemos (1959, p.1 – grifos
do autor)

Nesse sentido, Obras-primas do conto fantástico fazia
parte da coleção Obras-primas do conto, da Livraria
Martins Editora, formada pelas demais publicações:
Obras-primas do conto brasileiro (1943), Obras-primas
do conto universal (1950), Obras-primas do conto
policial (1955), Obras-primas do conto humorístico
(1956), Obras-primas do conto norte-americano (1958),
Obras-primas do conto italiano (1958), Obras-primas do
conto alemão (1959), Obras-primas do conto de terror
(1962), Obras-primas do conto russo (1964), Obras32

Apesar de haver mencionado a inclusão de um conto de sua lavra
na antologia, além do prólogo, não encontramos outro texto de
Monteiro.
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primas do conto de suspense (1966) e Obras-primas do
conto moderno (1966). A segunda antologia,
Maravilhas do conto fantástico, correspondia ao oitavo
volume da coleção Maravilhas do conto universal, da
editora Cultrix, publicada nos anos cinquenta: I.
Maravilhas do conto alemão (1958), II. Maravilhas do
conto amoroso (1958), III. Maravilhas do conto de
aventuras (1958), IV. Maravilhas do conto bíblico
(1958), V. Maravilhas do conto brasileiro (1958), VI.
Maravilhas do conto brasileiro moderno (1958), VII.
Maravilhas do conto espanhol (1958), VIII. Maravilhas
do conto fantástico (1958), IX. Maravilhas do conto
feminino (1958), X. Maravilhas do conto de ficção
científica (1958), XI. Maravilhas do conto francês
(1958), XII. Maravilhas do conto hispano-americano
(1958), XIII. Maravilhas do conto histórico (1958), XIV.
Maravilhas do conto humorístico (1958), XV. Maravilhas
do conto inglês (1958), XVI. Maravilhas do conto
italiano (1958), XVII. Maravilhas do conto mitológico
(1958), XVIII. Maravilhas do conto de Natal (1958), XIX.
Maravilhas do conto norte-americano (1958), XX.
Maravilhas do conto policial (1958), XXI. Maravilhas do
conto popular (1958), XXII. Maravilhas do conto
português (1958), XXIII. Maravilhas do conto russo
(1958), XXIV. Maravilhas do conto universal (1958). E a
última delas, O conto fantástico – contendo
exclusivamente textos de autores nacionais –, por sua
vez fazia parte da coleção Panorama do conto
brasileiro, da editora Civilização Brasileira (1959-60): I.
Os precursores do conto no Brasil (1959), II. O conto
romântico (1959), III. O conto paulista (1959), IV. O
conto mineiro (1959), V. O conto do norte (1959), VI. O
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conto do sul (1959), VII. O conto do Rio de Janeiro
(1959), VIII. O conto fantástico (1959), IX. O conto
trágico (1960), X. O conto feminino (1960), XI. O conto
da vida burocrática (1960).
Ou seja, diferentemente do que ocorrera na
Argentina com a tríade bonaerense, nossas antologias
não nasceram do arbítrio de um ou mais escritores.
Tampouco chegariam a contemplar os principais
autores brasileiros que, desde décadas anteriores, já
enveredavam pelas sendas do fantástico, entre eles:
Murilo Rubião, Guimarães Rosa, Jayme Griz, Lygia
Fagundes Telles ou mesmo Clarice Lispector. Aliás, com
exceção da terceira antologia – obviamente por
enquadrar-se numa coleção que privilegiava textos
nacionais –, as duas primeiras apenas reuniram
escassos exemplos de nossa literatura. Jacob Penteado
recolhera não mais que cinco contos; e Paulo Paes,
apenas três.
No que tange a Penteado, provavelmente por
desconhecer a antologia publicada em Buenos Aires,
adotaria como modelo outra coletânea dos anos
quarenta: a Anthologie du conte fantastique français,
organizada pelo francês Pierre-Georges Castex. Do
volume publicado na França, em 1947, Penteado
recolheria quatro narrativas: “Un fou?” (“Um louco?”),
de Guy de Maupassant; “Le Diable chiffonnier” (“O
diabo maltrapilho”), de Victor Hugo; “Les Trous du
masque” (“A máscara vazia”), de Jean Lorrain; e “Le
Joueur généreux” (“O jogador generoso”), de Charles
Baudelaire. Ademais, nas primeiras linhas de seu texto
introdutório, o próprio antologista confessaria sua
filiação:
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Segundo
Pierre
Castex,
organizador
de
magnífica
antologia de contos fantásticos
franceses, o fantástico, em
literatura, é a forma original
que assume o maravilhoso,
quando a imaginação, ao invés
de transformar em mito um
pensamento lógico, evoca
fantasmas encontrados no
decorrer de suas solitárias
peregrinações
(PENTEADO,
1956, p.3)

Nada obstante, sem agregar a mínima reflexão acerca
do argumento de Castex, Penteado conclui que o
fantástico – logo identificando ao sobrenatural e ao
assombro do desconhecido –, embora tenha florescido
em épocas muito remotas, “parece satisfazer
plenamente ao paladar dos leitores modernos”, baldo
do mistério e abrumado pelo cotidiano:
Na literatura antiga, desde
Homero a Camões, bem como
no Zend-Avesta, nas Mil e uma
noites, nas lendas chinesas,
com seus duendes e dragões,
tudo representa a angústia e a
preocupação do homem pelo
que não pode explicar [...], ou
seja, o pavor do homem pelas
coisas do além, do mistério.
(1956, p.3)

No que concerne ainda a Castex, em 1951
publicaria um ensaio pioneiro acerca da literatura
fantástica em seu país: Le conte fantastique en France
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de Nodier à Maupassant33. Penteado, no entanto, longe
de estabelecer uma argumentação própria, se limita
ora a tecer considerações vagas em torno do fantástico,
ora a comentar os argumentos dos textos escolhidos.
Quanto a José Paulo Paes, no Prefácio de sua coletânea,
aponta-nos uma ou outra informação de interesse,
sem, contudo, dirigir-se ao cerne do tema, i.e., a
ontologia do fantástico; apenas mencionaria sua
origem. Nesse sentido, apesar de destacar o legado da
tradição gótica como nascedouro do conto fantástico –
notadamente na obra de Horace Walpole –, assinalaria
para tal modo literário a necessidade incessante de
intensificação da verossimilhança, ante um público
cada vez mais cético e menos crédulo:
o leitor de nossos dias é um
freguês difícil de satisfazer. Os
magazines
de
divulgação
científica e as novelas realistas
ensinando-lhe o respeito à
verdade
objetiva,
indispuseram-no
para
as
fantasmagorias descabeladas
do roman noir. Agora é preciso
dosar a pílula da fantasia com
extremo cuidado para que ele
aceite engoli-la. (PAULO PAES,
1958, p.12)
33

Castex havia situado a ação da narrativa fantástica, i.e., a
presença desorientadora do insólito, nas raias do familiar, da
ambientação costumeira; e depois, pela extensão de sua análise, no
que concerne ao distanciamento da esfera da emotividade, para
situar o cerne da questão na possibilidade contrastante entre duas
instâncias apartadas (CASTEX, P.-G. (1951). Le conte fantastique en
France de Nodier à Maupassant, Paris: Corti. p.8).
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E mais adiante, recordando Ray Bradbury, o
ensaísta ainda acrescentaria: “O fantástico e o real
devem estar de tal maneira entretecidos no argumento,
que se torne praticamente impossível isolar um do
outro” (1958, p.12).
Mais sucinto, o Prefácio de Jeronymo Monteiro,
ademais de referir-se a seu conto inexistente, revelanos um curioso desencontro no quadro de nossa
literatura: apesar de pertencer ao gosto popular, o
fantástico brasileiro padece da escassez.
A verdade é que não tínhamos
noção exata da escassez de
contos desse gênero em nossa
literatura. Quando surgiu a
ideia da antologia, a impressão
era de haver fartura de
material, pois que se trata de
gênero muito do agrado do
povo esse que enfeixa as
histórias
fantásticas,
de
aparições, de mistérios, de
almas penadas [...] (1959, p.1)

Entretanto, uma escassez que Monteiro visualiza
menos na formação de um público que na instância da
produção:
Parecia-nos ter lido, através do
tempo, muita coisa assim.
Diante
das
dificuldades
encontradas,
porém,
verificamos que o que se lê em
nossa terra, desse gênero, é
literatura
traduzida,
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especialmente do inglês (1959,
p.1)

Por isso sua indagação ao conjeturar que os autores
nacionais poderiam dedicar mais atenção ao fantástico:
“Por que não o farão?” (1959, p.2). Mas seu
questionamento nem chegaria aos olhos de todos,
posto que sua antologia – que ao todo contém vinte e
seis contos de escritores brasileiros do século XIX e da
primeira metade do XX –, tivera apenas uma edição,
circulando mais tarde como um objeto ainda mais raro
que a natureza dos textos nela reunidos.

A afirmação de uma análise crítica acerca da
narrativa fantástica não ocorre pari passu à etapa de
seu surgimento ficcional: seu estudo apenas se
consolidaria a partir da segunda metade do século XX,
na pátria de Jacques Cazotte. Os teóricos de maior
relevância – desde o francês Castex ao espanhol David
Roas – reconhecem seu aparecimento na literatura
ainda no Século das Luzes: desde suas origens, os
autores que cultivaram tal modo literário de alguma
maneira souberam (e sabem) desestabilizar a
regularidade do mundo representado, possibilitando –
ao suscitar a presença de uma anomalia dentro do
modelo que pensávamos isento de quaisquer fissuras,
i.e., a realidade conhecida – a pergunta pelos limites
deste mesmo mundo. Portanto, o fantástico, em
alguma medida, opera precisamente provocando
rupturas nos paradigmas que adotamos para viver e
morrer, frente a um universo cada vez mais vasto e
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desconhecido. Roger Caillois, um dos teóricos mais
importantes neste assunto, num ensaio de 1966
(Images, images), procurava definir o fantástico na
França com as palavras seguintes34:
Lo fantástico supone la solidez
del mundo real, pero para
mejor devastarlo. […]: lo que
no puede suceder y que no
obstante se produce, en un
punto y en un instante preciso,
en el corazón de un universo
perfectamente determinado y
del cual se estimaba al
misterio
desterrado
a
perpetuidad. (1970, p.13)

Por sua vez, Louis Vax – outro francês que
também se ocupou do fantástico, inclusive antes
mesmo que seu conterrâneo – noutro texto da época
asseverava que35:
La literatura fantástica es hija
de la incredulidad. Mientras
los hombres creyeron en los
fantasmas, áridos y preciosos
relatos
al
estilo
de
informaciones
fueron
suficientes para informarlos y
al mismo tiempo convencerlos.
Llega el tiempo en el cual, al
decir de Mme de Deffand, aún
34

Uma tradução em língua espanhola foi publicada em Barcelona,
em 1970.
35
A tradução em castelhano que utilizo foi publicada em Buenos
Aires em 1963, mas o original é de 1960.
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se teme a los espíritus sin
creer en ellos; es entonces
posible
una
literatura
fantástica. (1963, p.72)

Ou seja, a condição de possibilidade para o
fantástico requer a existência de um cosmo ordenado,
regido por leis estritas para que, de alguma forma,
algum elemento inabitual possa – como uma anomalia
– corroer os paradigmas que o sustentam. Logo, a
postulação de Caillois acerca deste assunto ainda tratase de uma proposição indubitavelmente válida, menos,
porém, como uma resposta definitiva à ontologia do
fantástico do que como uma premissa necessária. No
que tange a Vax, as narrativas fantásticas coincidiriam
com um mundo no qual os espíritos e as almas de
além-túmulo já não aparecem em nossas alcovas, mas
precisamente, nas páginas da literatura.
No Brasil, que apenas a partir de 1975 se
conheceria en passant os aludidos teóricos franceses –
através da tradução do ensaio todoroviano Introdução
à literatura fantástica (TODOROV, 2008, p.32) –, não
tivemos na década de cinquenta nenhum ensaio
teórico acerca desse modo literário. Logo, neste
assunto, se identificamos certa escassez ficcional em
nossas letras, não devemos deixar de reconhecer
também uma escassez teórica. No contexto brasileiro, a
produção
literária
se
caracterizaria,
predominantemente, como uma ficção entendida por
seu caráter perceptivo e documental – portanto, no
sentido de ser mais reprodutora que produtora –,
relegando ao fantástico um lugar de exceção. Ou seja,
enquanto muitos escritores cultivariam o fantástico
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apenas de maneira acidental, outros – os mais fecundos
– permaneceriam por décadas imerecidamente
esquecidos.
Talvez, por isso mesmo, tal modalidade ficcional
assuma aqui uma aura duplamente transgressora. Davi
Arriguci Jr., num ensaio sobre a raridade inaugurada
pela obra muriliana, comenta o tema com propriedade:
A tradição dominante do
realismo demonstrou, entre
nós, desde as origens, a
preferência pela ficção de voo
curto, lastreada na observação
e no documento, avessa ao
livre jogo da imaginação. E
toda vez que se inclinou para o
polo da fantasia, esta sempre
foi corrigida pelo costeio do
real. Neste caso, em geral toda
expansão imaginária tende a
coincidir com o momento da
ilusão, logo trazida ao chão
pela ironia realista. (1987,
p.142)

Essa “correção” apontada por Arrigucci Jr. é bem
visível, por exemplo, no conto “Demônios” (1893), de
Aluísio Azevedo. Em tal narrativa, um escritor com
insônia se depara com a escuridão total de um dia que
não amanhece. Apenas ele e sua noiva sobrevivem a
um mundo escuro, apodrecido e embolorado. Tragados
por múltiplas transformações, as quais invertem o
processo evolutivo, ambos resvalam no vácuo,
precipitando-se pelo éter: de seres humanos,
metamorfoseiam-se em bestas quadrúpedes, e destas
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em plantas, minerais, e assim sucessivamente até ao
nada. No entanto, o que parecia ter sido uma espécie
de pesadelo científico não passara, afinal, de um sonho
do narrador. Ou seja, trata-se de uma ficção que
procura ocultar seu caráter ficcional, evitando seu
próprio desnudamento, como se o autor buscasse
desculpar-se diante do leitor pelos voos que sua
imaginação poderia ter dado.
Nesse sentido, os textos literários se
caracterizariam, majoritariamente, menos por elogiar o
jogo ficcional e a imaginação do que evidenciar seu
lastro com o referente. É claro que para esse veto ao
imaginário alguns escritores tinham suas cartas na
manga, melhor dito, suas palavras na pena – no século
XIX, o caso mais notável encontra-se na obra de
Machado de Assis. Num ensaio fundamental acerca do
assunto, Luiz Costa Lima, em O controle do imaginário
(2007, p.208), destacaria o drible machadiano. Por isso
mesmo, na ficção brasileira do XIX – e mesmo a das
primeiras décadas do XX – não encontramos a
formação de uma tradição no que tange às narrativas
fantásticas. Em todo caso, ora menos, ora mais
ostensivamente, não se pode negar certa vigência delas
no curso desta literatura. Dentre as obras dos nossos
autores que fulguram em tal constelação literária, não
por acaso a muriliana ocupa lugar de centralidade, ao
produzir uma ficção que rompe, deliberadamente, com
os padrões tradicionais vigentes no quadro geral de
nossas letras. Outros autores em atividade nos anos
quarenta, movidos por outras opções, apenas
incursionariam pelo fantástico em regime de
parcimônia. Por outro lado, ainda nesse momento,
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quando Murilo Rubião, Lygia Fagundes Telles, Aníbal
Machado ou Guimarães Rosa publicam suas primeiras
obras, as narrativas fantásticas já eram assaz cultivadas
nas letras de dois países vizinhos. Muito longe
estávamos, portanto, do que havia ocorrido no Rio da
Prata: nomes como os de Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy
Casares, Silvina Ocampo, Julio Cortázar e também
Felisberto Hernández haviam dado curso a uma
produção paradigmática, verdadeiro movimento de
ascensão do fantástico na América Latina.
No que tange ao mineiro Rubião, seu
aparecimento, mormente com a publicação de O exmágico, provoca um impacto duplamente insólito:
tanto pela ausência, naquele momento, de uma
literatura próxima da sua em nosso país, quanto pela
ausência de uma tradição narrativa fantástica no
panorama de nossas letras. A propósito, é sintomática a
reação de Mário de Andrade, ainda em 1943, em uma
apreciação de alguns contos que o pirotécnico Rubião
lhe enviara. Faltava obviamente um parâmetro em
nossa literatura: sem saber como classificar tal ficção,
Mário chama-a de fantasia, filiando-a a Kafka. Em
resposta a uma missiva do mineiro, assim lhe escreve
em 27 de dezembro daquele ano:
Vamos para todos os efeitos,
nesta carta, chamar de
fantasia, o que você mesmo
numa das suas cartas ficou
sem saber como chamar, si
‘surrealismo’, si ‘simbolismo’, a
que se poderia acrescentar
‘liberdade
subconsciente’,
‘alegorismo’ etc. Fica aqui
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‘fantasia’
p.55)

(MORAES,

1995,

O talento e originalidade de Murilo, reconhecidos a
princípio por Álvaro Lins no ensaio Sagas de Minas
Gerais (1948), permaneceriam desconhecidos do
grande público até o ano de 1974, com a reedição do
seu livro de contos O pirotécnico Zacarias. Nesse
sentido, o caráter de singularidade de O ex-mágico, no
panorama geral da literatura brasileira da época, fora,
com denodo, apontado em 1948 pelo crítico –
portanto, no ano seguinte ao aparecimento do livro:
Não procurou forma fácil de
expressão, nem ficou a lidar
com elementos já vistos e
explorados.
Buscou
um
caminho novo e soluções
próprias. Se não está dotado
de uma originalidade absoluta
no sentido universal, o livro do
Sr. Murilo Rubião representa,
no Brasil pelo menos, uma
novidade, com um tratamento
da matéria ficcionista que não
me fora dado ainda encontrar
em qualquer dos nossos
autores. (LINS, 1963, p.266 –
grifos do autor)

As narrativas murilianas suscitariam, por óbvio,
outra disposição receptiva, i.e., seus textos
demandaram novos horizontes de leitura. O fato de sua
obra ter encontrado maior aceitação a partir dos anos
setenta está, em grande medida, relacionado com o
contato do público brasileiro com os escritores hispano634

americanos, sobretudo argentinos. É curioso notar que
a primeira tradução de El Aleph, de Borges, havia sido
feita no Brasil em 1972 por Flávio José Cardoso,
publicada pela editora Globo. Menos conhecida, La
invención de Morel (1940) (A máquina fantástica), de
Bioy Casares, fora traduzida também na mesma
década, em 1974, levada a cabo por Vera Neves
Pedroso. Para Cánovas, “somente quando a produção
dos hispano-americanos chama a atenção dos leitores
brasileiros, [...] é que a obra do escritor mineiro tornase conhecida” (2004, p.41). É o que leva Edilberto
Coutinho a afirmar que foi através do contato com os
hispanos que os brasileiros descobrem Rubião, com
quase trinta anos de atraso (Coutinho, Apud COSTA
VAL, 2001, p.61).

Com exceção de Paulo Paes – que em seu
prefácio nada escreve a respeito –, Penteado e
Monteiro confirmam o pouco aparecimento do
fantástico no quadro geral da literatura brasileira. No
prólogo intitulado “O conto fantástico”, que antecede
as narrativas de Obras-primas do conto fantástico, o
organizador reconhece:
Temos notado que, nas
antologias
de
contos
fantásticos,
os
brasileiros
primam
pela
ausência.
Achamos
essa
omissão
injustificável, pois possuímos
verdadeiros mestres nesse
difícil
campo.
E
aqui
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apresentamos Gastão Cruls,
Afonso Schmidt, Monteiro
Lobato, Afonso Arinos e Viriato
Correa. (PENTEADO, 1956, p.7
– grifo do autor)

Portanto, nessa antologia encontramos não mais
que cinco contos: “O espelho”, de Gastão Cruls;
“Delírio”, de Afonso Schmidt; “Uma noite sinistra”, de
Afonso Arinos; “A ficha nº 20.003”, de Viriato Correa; e
“Bugio Moqueado”, de Monteiro Lobato. Já em
Maravilhas do conto fantástico, menos pródiga, a
literatura brasileira está representada por apenas três
de nossos autores: Álvares de Azevedo, com o texto
“Bertram”; Aluízio Azevedo, com o conto “Demônios”;
e Carlos Drummond de Andrade, com a narrativa “Flor,
telefone, moça”.
Quanto a Jeronymo Monteiro, este afirmaria:
Uma antologia de contos
fantásticos brasileiros [...]
Agora que eles aí estão, tudo
ficou fácil. Mas, reuni-los [...] A
verdade é que não tínhamos
noção exata da escassez de
contos desse gênero em nossa
literatura. Quando surgiu a
ideia da antologia, a impressão
era de haver fartura de
material [...]. (1959, p.1 – grifo
do autor)

Portanto, trata-se de dois tipos de escassez: uma,
salientada por Penteado, que alude ao não
aparecimento de autores brasileiros em antologias de
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textos fantásticos36; outra, indicada por Monteiro, que
indica a raridade desse tipo de texto na literatura
brasileira. Mas apesar da aludida rarefação ficcional,
Monteiro afirma que as narrativas fantásticas são “do
agrado do povo”, cuja demanda era atendida – se bem
ou mal, não aclara – por literaturas estrangeiras,
notadamente de língua inglesa:
pois que se trata de gênero
muito do agrado do povo esse
que enfeixa as histórias
fantásticas, de aparições, de
mistérios, de almas penadas
[...] Parecia-nos ter lido,
através do tempo, muita coisa
assim. Diante das dificuldades
encontradas,
porém,
verificamos que o que se lê em
nossa terra, desse gênero, é
literatura traduzida [...]. (1959,
p.1)

Por outro lado, embora reconheça certa variação
temática em torno das narrativas fantásticas, i.e., que
estas podem agrupar histórias de aparições, de
mistérios ou almas penadas, confirmaria a carência
dessas histórias numa terra carregada de superstições e
assombrações. Dessa maneira, chega a tecer
considerações que, em certa medida, também vertem
luz sobre a questão da reduzida produção do fantástico
36

Destaco as duas principais antologias de textos fantásticos
publicadas antes da coletânea organizada por Jacob Penteado:
Antología de la literatura fantástica (1940), organizada por Bioy
Casares, Borges e Silvina Ocampo; e a Anthologie du conte
fantastique français (1947), organizada por Pierre-Georges Castex.
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no Brasil, para ele diretamente associada ao não
aproveitamento literário das superstições presentes na
vida de nosso povo. Na ocasião, chegou a relacionar as
literaturas inglesa e brasileira:
Os ingleses é que se pelam por
casas mal-assombradas e os
autores fornecem, por meio da
literatura, o que não se
encontra com frequência na
realidade. Entre nós parece
que se dá o contrário: há
muitas lendas, superstições e
assombrações por esse sertão,
e há pouco quem se aproveite
do tema para escrever. (1959,
p.1 – grifos do autor)

Ou seja, para Monteiro, a acentuada presença do
sobrenatural na vida e ocupações de nossa gente
estaria vinculada à produção e recepção do fantástico
no Brasil. Obviamente, o problema é muito mais denso
e não se reduz a esta particularidade; e o próprio
antologista parece furtar-se a ele.
No que tange a Penteado, não obstante ter
afirmado que nas antologias de contos fantásticos os
autores brasileiros primam pela ausência, de certa
forma estava, com as próprias palavras, condenando a
si mesmo. No entanto, sua culpa é atenuada se
pensarmos na ampla dimensão de seu propósito, i.e.,
tratava-se de uma coletânea que contempla autores de
diversos países, não apenas brasileiros. O caso de
Monteiro, nesse sentido, parece mais grave: todos os
textos de sua coletânea são de escritores nacionais. Ao
todo, vinte e seis autores, quase em ordem alfabética:
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Afonso Arinos (“Assombramento”); Afonso Schmidt
(“Delírio”); Álvares de Azevedo (“Solfieri”); Aluísio
Azevedo (“O impenitente”); Aníbal Machado (“O
telegrama de Ataxerxes”); Machado de Assis (“Um
esqueleto”); Ernâni Fornári (“Os donos da caveira”);
Galdino Fernandes Pinheiro (“Sertório”); Gastão Cruls
(“Noturno nº 13”); Gonzaga Duque (“Confirmação”);
Graciliano Ramos (“Paulo”); Coelho Neto (“O duplo”);
Humberto de Campos (“Os olhos que comiam carne”);
Inglês de Souza (“O baile do judeu”); Josué Montello
(“O sino da soledade”); Lima Barreto (“Sua excelência”);
Luiz Canabrava (“Maria Bambá”); Magalhães de
Azeredo (“De além-túmulo”); Medeiros e Albuquerque
(“O soldado Jacob”); Orígenes Lessa (“A gargalhada”);
Raymundo Magalhães (“O lobisomem”); Ribeiro Couto
(“Papai Noel e o outro”); Thomaz Lopes (“O defunto”);
Valdomiro Silveira (“Os curiangos”); Veiga Miranda (“A
cadeira”); e Viriato Correa (“A Rita do vigário”).
Na lista dos textos ausentes poderíamos citar,
entre outros, todos os contos do volume O ex-mágico
(1947) e de A estrela vermelha (1953), de Murilo
Rubião; os contos “O mistério de Highmore Hall”
(1929), “Makiné” (1930), “Chronos kai anagke” (Tempo
e destino) (1930), “Caçadores de camurças” (1930),
“Corpo fechado” (1946), “O recado do morro” (1956),
de Guimarães Rosa; “A estrela branca” (1949), “O
encontro” (1958), “A fuga” (1958), “Natal na barca”
(1958), “Um coração ardente” (1958), de Lygia
Fagundes Telles; os contos de O lobishomem da
porteira velha (1956), de Jayme Griz; ou “Mistério em
São Cristóvão” (1952), de Clarice Lispector (não
necessariamente nesta ordem) – todos publicados nos
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anos anteriores pelo menos ao aparecimento da
terceira antologia. Daí podermos concluir que a aludida
escassez não era tal como pensava Monteiro. Nesse
sentido, sua coletânea reflete também uma escassez de
leitores, na qual ele estaria necessariamente incluso.
Logo, nesses textos desconhecidos do antologista – a
meu ver mais representativos da modalidade literária
em tela que muitas das narrativas selecionadas por ele
–, identifico a presença do fantástico – ademais da
qualidade literária dos autores –, ou, para me
aproximar da concepção de Castex e Vax – e, em
alguma medida, da do próprio Monteiro –, narrativas
de mistério, ou que o suscitam como intromissão na
quietude do cotidiano.
Nada obstante, entre todas, a de Rubião é a
ausência mais notável. Como já houvesse publicado
contos mesmo antes de 1947 – entre 1939 e 1945, em
revistas e suplementos literários do estado mineiro
(CÁNOVAS, 2004) –, algum texto do autor bem poderia
figurar em qualquer das coletâneas. Posteriormente,
grandes nomes da crítica foram unânimes em destacar
um lugar de centralidade para sua obra no âmbito do
fantástico produzido no Brasil. Para Jorge Schwartz,
embora imerecidamente esquecida durante décadas, a
obra de Rubião
passou
a
assumir
uma
importância cada vez maior na
literatura
brasileira
contemporânea. Nas nossas
letras inaugura um gênero
narrativo
cuja
temática
encontra filiação em Machado
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de Assis e Kafka [...] (1981, p.1
– grifo do autor)

De modo análogo, Arrigucci Jr. também
reafirmaria a importância da ficção muriliana:
diante do quadro que oferece
a literatura brasileira, Murilo
faz figura de inaugurador,
entre nós, de uma nova
tendência
da
literatura
fantástica, que rompe os
padrões
do
realismo
tradicional e só encontra
antecedentes ou parentesco
fora de nosso âmbito literário,
com a obra de Kafka e dos póskafkianos. (1987, p.145 – grifos
do autor)

Antonio Candido, no ensaio “A nova narrativa”
(1987), do mesmo ano do de Arrigucci Jr., ao analisar o
desenvolvimento da ficção brasileira nas décadas de
sessenta e setenta do século XX, faz um recuo para
destacar, entre outros vultos, a presença nítida de
Rubião:
chegando à última fase da
ficção brasileira, que se
manifesta nos anos 60 e 70,
devemos voltar atrás para
registrar a obra de alguns
inovadores,
como
Clarice
Lispector, Guimarães Rosa e
Murilo
Rubião,
que
produziram um toque novo
[...]; mas que, sobretudo
quanto aos dois últimos, só
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muito mais tarde seria captado
pelo público e a maioria da
crítica. (CANDIDO, 1987, p.205
– grifo do autor)

Por sua vez, Audemaro Taranto Goulart, crítico
conterrâneo de Murilo, também destaca o cunho de
novidade provocado pelo aparecimento da obra do
escritor: “Os contos de Murilo Rubião inauguram, na
literatura brasileira, o gênero do fantástico enquanto
forma intencional e sistemática de elaboração da obra
literária” (1995, p.7). E complementa: “Apesar disso,
[sua] narrativa permaneceu, por muito tempo,
desconhecida do grande público”. E também de alguns
especialistas, acrescento – um público muitas vezes
rarefeito e igualmente afeito à tradição dominante do
realismo.
Portanto, ao observar o projeto das três
antologias em análise, noto que longe de haver
contemplado nossas melhores incursões pelo fantástico
até então produzido no Brasil, mais bem evidenciam o
quadro de uma ampla rarefação: de autores, de leitores
e também de críticos. Principalmente de leitores.
Outros textos da época poderiam ainda ser
acrescentados, ademais daqueles que indico. Essa
afirmação, óbvio, se torna mais evidente no caso do
volume organizado por Jeronymo Monteiro, voltado
exclusivamente para a produção nacional. Em todo
caso, oscilando entre a escassez de produção e a de
público, essas narrativas aí estão entre nossas
melhores; e, mais que outras de nossa literatura,
emergem como formas literárias perturbativas, cuja
característica comum não é outra senão a de suscitar
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verdadeiras anomalias no interior dos paradigmas
explicativos que adotamos. Ou seja, narrativas que
inquietam, que arrebatam nossas certezas e quiçá
nosso sono, desautomatizando nossa costumeira
percepção da realidade.
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Onde os homens
podem ser deuses,
os animais podem
ser homens.
Mia Couto

No romance A confissão da leoa, Mia Couto
retrata a história da aldeia de Kulumani, localizada no
norte de Moçambique, onde leões da savana passam a
atacar pessoas, principalmente mulheres. Após o alerta
ser espalhado pelo país, o caçador Arcanjo Baleiro é
enviado para dar cabo das feras, porém, ao chegar à
aldeia, se depara com algo muito mais complexo do
que uma simples caçada. Daí por diante, a trama se
desenvolve num misto de fatos, lendas e mitos em que
uma teia enigmática se forma dando vazão a
acontecimentos insólitos. Narrado em primeira pessoa,
a trama se desenvolve através dos escritos de dois
narradores que se alternam, ou seja, sob dois prismas:
o “Diário do caçador”, escrito por Arcanjo Baleiro e a
“Versão de Mariamar”, habitante da aldeia de
Kulumani. A partir de então, Mia Couto nos apresenta a
África entre a realidade das duras marcas deixadas pela
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colonização e pela guerra e o insólito telúrico relativo à
cultura tradicional africana.
A fim de compreender os aspectos que enlaçam
o romance, buscamos, primeiramente, perpassar
sucintamente as concepções acerca do Fantástico e do
Realismo Maravilhoso para servirem como base à
compreensão do que seria o Realismo Animista, termo
que foi primeiramente sugerido pelo escritor angolano
Pepetela (1989), em seu romance Lueji (o nascimento
dum império), com o intuito de trazer à literatura uma
estética que fosse anuída à cultura tradicional africana.
A partir de então, alguns teóricos vêm tentando dar
forma a esse termo para que tal estética literária seja
reflexo da tez desse continente.
Mia Couto conta sua terra, forma um retrato de
Moçambique através de suas letras, retrato este há
muito distorcido, ou até mesmo apagado. Em sua obra,
vemos um enlace entre ficção e história que nos
permite conhecer o país e seu povo para além da visão
eurocêntrica, alicerçando nos valores telúricos, que é
representado pelo universo mítico e místico africano, a
identidade moçambicana.
Os mitos e lendas desse país devastado pelos
horrores vividos em séculos de colonização e anos de
guerra são poeticamente delineados por Mia Couto em
A confissão da leoa, assim como em toda sua obra. O
que mais impressiona, porém, é que, apesar da miséria
e do sofrimento do povo moçambicano, o autor
consegue trazer à tona uma vasta percepção que vai
além da dura realidade e perpassa os mundos do sonho
e do encantamento advindos de uma tradição fundada
numa concepção anímica do mundo: todos os seres
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possuem alma e essas múltiplas almas entram em
comunhão para formar um único ser, a África.

Em consonância ao que nos diz o antropólogo
Joseph Campbell (1990), podemos considerar que o
mito é a base de toda tradição, pois eles
estão tão intimamente ligados
à cultura, a tempo e espaço,
que, a menos que os mitos e as
metáforas se mantenham
vivos, por uma constante
recriação através das artes, a
vida
simplesmente
os
abandona (1990, p.62)

Logo, podemos dizer que através do reavivamento do
mito e da tradição africana trabalhado em suas obras, o
escritor Mia Couto tenta reconectar o povo
moçambicano às suas raízes, em uma tentativa de
reconstrução de sua identidade, através de um
processo cultural de onde a
literatura moçambicana (aliás
como a maioria das literaturas
africanas) tem grande parte
das suas raízes mergulhadas
no
mito,
verificado
no
cotidiano e presente na visão
religiosa e religadora do
homem
à terra e
ao
transcendente. (LEITE, 2012,
p.46)
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Dessa forma, podemos observar, na narrativa do
escritor moçambicano, a frequente recorrência da
relação antitética, de certa forma apaziguada, entre o
passado e o presente, entre mito e história, tornando o
percurso seguido pelo autor um caminho fértil para o
crescimento de uma expressão literária ligada ao
estranho, sobrenatural, extraordinário, incomum,
inesperado, incoerente, insólito – isso, claro, sob a ótica
do estrangeiro.
Enveredando por esses vieses, temos o estudo de
alguns gêneros ou modos literários como o Fantástico,
o Estranho e o Maravilhoso, de Todorov (2010), o
Realismo Maravilhoso, de Chiampi [2008] (2012) e, por
fim, a corrente proposta por Pepetela (1989), o
Realismo Animista, que busca a adequação à realidade
cultural africana, e que, por tal motivo, foi o caminho
escolhido para nortear esta análise.
O Fantástico, segundo Todorov (2010), aparece
diante da ambiguidade gerada na narrativa: realidade
ou sonho? Verdade ou ilusão? Sendo assim, “o
fantástico é a hesitação experimentada por um ser que
só conhece as leis naturais, face a um acontecimento
aparentemente sobrenatural” (2010, p.30-31). Ou seja,
a condição essencial para a existência do Fantástico é a
hesitação do leitor diante de um acontecimento
sobrenatural. Porém, se este suposto leitor, ao final,
decidir acreditar que o acontecimento não passa de
mera ilusão dos sentidos, dizemos que a obra se liga ao
gênero vizinho, o Estranho; se, por outro lado, acredita
no que vê admitindo que os fenômenos podem ser
explicados e aceitos como novas leis da natureza, entra
no gênero do Maravilhoso. O que podemos perceber,
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no entanto, é que em dado momento de suas
conjecturas, Todorov acaba por cair em contradição
quando diz que o fantástico
leva pois uma vida cheia de
perigos, e pode se desvanecer
a qualquer instante. Ele antes
parece se localizar no limite de
dois gêneros, o maravilhoso e
o estranho, do que ser um
gênero autônomo (2010, p.48)

Ou seja, de certa forma, de acordo com a crítica de
Remo Ceserani (2006),
o discurso de Todorov corria o
risco de, a cada momento,
reduzir-se a uma mera linha
distintiva, a uma divisória: ou
se cai de um lado ou se cai de
outro, o texto permanece na
ambiguidade do fantástico
somente durante um tempo
da leitura, e depois se resolve
ou pelo maravilhoso ou pelo
estranho. (2006, p.55-56)

Ainda que os estudos de Todorov (2010) tenham
gerado, na década de 60, uma grande efervescência nos
estudos sobre as manifestações do fantástico nas
literaturas produzidas no século XIX, considerando este
século o único a representar o gênero, posteriormente
as questões por ele levantadas a respeito da hesitação
como condição essencial ao fantástico, assim como sua
afirmação em relação à sua temporalidade, foram
contestadas. Remo Ceserani (2006), em seu livro O
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Fantástico, após reconhecer o mérito da pesquisa de
Todorov, aponta suas falhas:
O esquema a que recorreu
Todorov para a sua definição
pode parecer abstrato demais,
muito sistemático e ter em si a
por
demais
simplista
e
hegeliana perfeição de todos
os sistemas triádicos; [...]
Havia, muito forte, uma
tendência a quase não dar
espaço real, textual, ao
elemento
que
era
o
intermédio do fantástico, e a
reduzi-lo a um momento quase
virtual. (2006, p.55)

Tomando como base diversas teorizações sobre o
fantástico e suas definições, – com ênfase nos estudos
de Lucio Lugnani, Irene Bessière e Rosemary Jackson –
além de sua própria intervenção teórica, Ceserani
considera o fantástico não como um gênero único, mas
como um modo literário que teve sim suas raízes
históricas em alguns gêneros produzidos no século XIX
na Europa, mas que pode ser utilizado atemporalmente
em obras de diferentes gêneros. Considerando ainda
que a literatura fantástica não
pode ser reduzida a uma
simples operação retórica e
linguística, mas trata-se [...] de
algo que tem suas raízes nas
mais profundas camadas de
significado e toca a vida dos
instintos,
das
paixões
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humanas, dos sonhos, das
aspirações. (2006, p.100)

Outro estudo que deve ser levado em
consideração para esta análise é o de Irlemar Chiampi
[2008] (2012) sobre o Realismo Maravilhoso –
embasado no estudo do teórico Alejo Carpentier – que
se vincula ao âmago da literatura hispano-americana,
contrapondo-se às correntes europeias e à utilização do
termo mágico-realista utilizado para designar a arte
plástica produzida na Alemanha na década de 20. O
termo alemão, no entanto, ao chegar à América Latina,
foi traduzido como Realismo Mágico – então o conceito
que anteriormente era apenas associado à pintura
passou a ser utilizado pela crítica literária latinoamericana.
Para Chiampi [2008] (2012), o conceito de
mágico refere-se a “outra série cultural” e, em
contrapartida, a crítica apropria-se do termo
maravilhoso para melhor designar o que chama de
modalidade do discurso, apoiando-se numa definição
lexical do termo, que seria o extraordinário e insólito, i.
e., que escapam à ordem comum das coisas e do ser
humano. Dessa forma, a crítica, ao subverter a
realidade eurocêntrica, apoia-se em um “conjunto de
objetos e eventos reais que singularizam a América no
contexto ocidental” (CHIAMPI, [1980] 2012, p.32). Para
a crítica, a questão do realismo maravilhoso
Envolve um amplo espectro de
fatores sócio-psicológicos que
caracterizam a situação das
culturas periféricas, com as
supostas culturas centrais. A
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noção de diferença, que subjaz
à predicação do maravilhoso à
realidade americana, traduz
certamente a dependência do
estereótipo colonial que erigiu
e manteve a nossa sujeição,
impondo uma estrutura social
maniqueísta, de oposições
raciais, culturais e religiosas
absolutas. Por outro lado, o
desejo
de
capturar
as
essências mágicas da America
conleva
uma
função
desalienante
diante
da
supremacia europeia, quando
exalta a americanidade como
valor antitético desta e se
oferece como possibilidade de
superação
dialética
dos
enfoques
redutores
das
culturas aos seus traços
ocidentais. A contestação
carpentieriana ao surrealismo
francês
reproduz
esse
movimento contraditório as
relações entre colonizador e o
colonizado. (CHIAMPI, [2008]
2012, p.38-39)

Tomando o Realismo Maravilhoso como rota de
fuga da perspectiva europeia, numa tentativa de
recuperar a identidade latino-americana não mais
traçada pelo eurocentrismo e sim pelo indivíduo que
(con)vive sua própria cultura, percebemos a
convergência deste com as teorias pós-coloniais, assim
como a do Realismo Animista, que, com mesmo
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propósito do Realismo Maravilhoso, surgiu para
subverter os valores da Europa e abrir caminho para
uma experiência literária voltada à cultura Africana.
O que se pode perceber é uma clara
convergência entre o Realismo Maravilhoso hispanoamericano – que apresenta constantes ligações entre
mito e história e comporta uma mítica telúrica
fortemente arraigada na cultura e, consequentemente,
na expressão literária – com o Realismo Animista,
proposto, porém não teorizado, pelo escritor angolano
Pepetela (1989) em seu romance Lueji (o nascimento
dum império), como podemos perceber no trecho a
seguir:
– Aqui não estamos a fazer
país nenhum – disse Lu.
– A arte não tem o que o fazer,
apenas refleti-lo.
– Eu queria era fustigar os
dogmas, un, deux, foueté, um,
deux, trois, quatre, pile...
– Eu sei, Jaime. Por isso te
inscreves na corrente do
realismo animista...
– É. O azar é que não crio nada
para exemplificar. E ainda não
apareceu nenhum cérebro
para teorizar a corrente. Só
existe o nome e a realidade da
coisa. Mas este bailado todo é
realismo animista, duma ponta
à outra. Esperemos que os
críticos o reconheçam. [...] O
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Jaime diz a única estética que
nos serve é a do realismo
animista, explicou Lu. Como
houve o realismo e o neo, o
realismo
socialista
e
o
fantástico, e outros realismos
por aí. (1989, p.451-452)

Para Bella Jozef (1986), a literatura
contemporânea opta pelo abandono de uma visão
extremamente realista e dá preferência a uma visão
mágica e simbólica do mundo, como uma espécie de
metáfora que cria “um cenário de dimensões
transcendentais, explorando o reino do subjetivo e do
maravilhoso” (2006, p.181), logo, podemos considerar
que foi sob esse prisma que, assim como o Realismo
Maravilhoso, Pepetela cunhou o termo Realismo
Animista e assim abriu caminhos para que a literatura
africana se tornasse solo fértil para se plantar a
semente de uma nova corrente teórica em que se
pudesse evidenciar o caráter mítico da cultura africana
como uma forma de efetivação da cultura tradicional,
mantendo em foco o imaginário ancestral, o
sobrenatural e, essencialmente, o animismo. Assim, ao
se falar da cultura e literatura africanas, é necessário
um cuidado ao identificá-las como fantástica ou mágica,
pois estes dois referem-se à cultura ocidental, visto
que, em África, o sobrenatural é visto como natural.
Assim sendo, há uma coexistência pacífica e
integradora entre o sólito e insólito, ou seja,
assim
como
no
RealMaravilhoso,
no
RealAnimismo o prodígio não
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substitui o real, ao contrário,
convive em harmonia, de
maneira que os mirabilia são
lidos como realia e vice-versa
(TRINDADE, 2013, p.41)

Segundo Freud (2013), o animismo representa
um sistema filosófico incluído nas três grandes
concepções do universo: a animista (mitológica), a
religiosa e a científica, sendo a primeira, considerada
pelo autor, provavelmente a mais criadora e a mais
lógica, pois explica em sua totalidade a essência do
mundo, que, mesmo não sendo considerado uma
religião, é ponderado como um alicerce sobre o qual
são construídas todas as religiões, sendo que “também
é evidente que o mito repousa sobre pressupostos
animistas” (FREUD, 2013, p.129).
A maioria dos autores se
inclina a supor que as ideias de
alma são o núcleo original do
sistema animista, que os
espíritos
apenas
correspondem a almas que se
tornam independentes e que
também as almas dos animais,
das plantas e das coisas foram
formadas em analogia com as
almas humanas. (FREUD, 2013,
p.127)

Os estudos que apontam uma proposta de um
conceito que fosse singular à literatura produzida em
África, como reflexo de uma cultura que por muito
tempo permaneceu apagada pela imposição religiosa e
cultural colonialista, surgiram a partir da efervescência
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das teorias pós-coloniais. Tais estudos tornaram-se
suporte de denúncia do envilecimento dos valores
tradicionais africanos, deturpados e marginalizados
pela visão do europeu, rebaixando as instituições
familiar, religiosa, jurídica, política, etc. de África, à
condição de exotismo.
Os escritores africanos, a exemplo de Mia Couto,
buscam salvaguardar sua africanidade numa tentativa
de afirmação desse tradicionalismo religioso, que se
nomeia de animismo. Por isso, a literatura deste
continente busca dar voz ao que por séculos foi
silenciada, a cultura tradicional africana. Em uma
entrevista, Mia Couto, a esse respeito, diz o seguinte:
eu não posso compreender a
África se não compreender
uma coisa que nem tem nome,
que é a religião africana, que
chamam às vezes de animista.
Os próprios africanos também
não entendem que têm de
procurar esse entendimento
do que eles são, das suas
dinâmicas atuais, a partir deste
entendimento do que é a sua
ligação com os deuses. (Couto,
Apud FELINTO, 2002)

Com o animismo sendo um aspecto
assumidamente inerente à cultura africana, surgiu uma
necessidade de se criar uma teoria a respeito.
Atualmente, ainda que já existam apontamentos sobre
o Realismo Animista, pode-se dizer que ainda não há
uma estrutura conceitual que se possa considerar
vasta. Dentre os principais nomes que enveredaram por
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esse caminho, está o sul-africano Harry Garuba, que
afirma que o animismo não se insere em nenhuma
religião particular, no entanto, materializa-se em seres
inanimados e em seres da natureza, como árvores, rios,
animais, etc.
Partindo da proposta de teorização de Harry
Guaruba, Wittman (2012) diz que
Através de uma concepção
animista de realidade e de
mundo, as estórias africanas
buscam ressignificar os modos
de vida dos antepassados e
ampliar as possibilidades de
significação da relação entre
tradição e modernidade. Para
o autor esse tipo de escrita
subverte as convenções do
realismo, e a substituição pelo
termo
realismo
animista
parece ser a maneira mais
apropriada de classificar essa
narrativa, onde os elementos
da cultura tradicional africana
coexistem com os elementos
modernos. (2012, p.36)

Por tal apropriação desta cultura e sua
representação anímica, os autores africanos seguem
preferencialmente a utilização do termo realismo
animista em detrimento de outros, como realismo
mágico, realismo maravilhoso, visto que o primeiro está
mais intrinsecamente ligado ao insólito inerente ao
imaginário popular africano, pois
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em África, certos fenômenos
considerados
mesmo
absurdos,
incomuns
ou
impossíveis
às
demais
civilizações, são comuns e
fazem parte intrínseca de uma
percepção do real, de uma
realidade animista (PARADISO,
2013, p.88)

Como veremos a seguir no romance coutiano A
confissão da leoa.

Desde as primeiras linhas de A confissão da leoa,
passeiam pelas letras, seja pela “Versão de Mariamar”
ou pelo “Diário do Caçador”, inúmeras brincriações37
insólitas arquitetadas poeticamente por Mia Couto. Do
capítulo que inaugura a trama até as últimas linhas são
recorrentes as imagens de homens que se vertem em
animais, animais que se humanizam, espíritos, rituais
perenes da tradição moçambicana e tudo isso envolto
na penumbra da realidade dos moradores da aldeia de
Kulumani, emergidos pelas agruras herdadas da guerra.
No primeiro capítulo da trama já é anunciado o
caráter mítico do romance por meio do qual Mariamar
narra uma lenda contada por seu avô:

37

Brincriações é um dos neologismos que Mia Couto utiliza em sua
obra com o intuito de (re)criar a língua, nesse caso, usando a
hibridização de duas palavras: brincadeira e criação.
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Deus já foi mulher. Antes de se
exilar para longe da sua
criação e quando ainda não se
chamava Nungu, o atual
Senhor do Universo parecia-se
com todas as mães deste
mundo. Nesse outro tempo,
falávamos a mesma língua dos
mares, da terra e dos céus. O
meu avô diz que esse reinado
há muito que morreu. Mas
resta, algures dentro de nós,
memória
dessa
época
longínqua. Sobrevivem ilusões
e certezas que, na nossa aldeia
de Kulumani, são passadas de
geração em geração. Todos
sabemos, por exemplo, que o
céu ainda não está acabado.
São as mulheres que, desde há
milénios, vão tecendo esse
infinito véu. Quando os seus
ventres se arredondam, uma
porção
de
céu
fica
acrescentada. Ao inverso,
quando perdem um filho, esse
pedaço de firmamento volta a
definhar. (COUTO, 2012, p.13)

A evocação da lenda que inaugura a trama abrenos caminho para uma visão mítica da realidade, dando
espaço para o entendimento acerca do Realismo
Animista, a que nos referimos anteriormente. Sob o
viés animista, acredita Harry Garuba (Apud WITTMAN,
2012), a realidade africana pode ser melhor entendida,
pois ela materializa-se através da convivência pacífica
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entre dois mundos: o dos vivos e o dos mortos,
imbuídos pelos tempos passado, presente e futuro.
Há uma ligação entre o mundo
dos vivos e dos mortos, pela
qual a criança se liga ao velho,
este ao antepassado e, por sua
vez, à criança em um ciclo,
onde a vida não termina com a
morte, mas torna possível a
coexistência entre ambos.
Seria essa, basicamente, a
realidade que o sistema do
Realismo Animista procuraria
exemplificar.
(TRINDADE,
2013, p.39)

No referido romance coutiano, podemos
destacar diversas referências que afluem com os
apontamentos de Garuba (2003) e Trindade (2013).
Como relata Mariamar:
Hoje eu sei: colocamos uma
lápide sobre os mortos, não é
por respeito. É por medo.
Temos
receio
de
que
regressem. Esse medo, com o
tempo, torna-se maior que a
saudade (COUTO, 2012, p.14)

Para Afonso (Apud GARCÍA, 2013),
Mia Couto, assim como os
demais escritores africanos,
“não
pode
ignorar
a
cosmogonia de um continente
cujo quotidiano é feito de um
saber empírico, abraçando
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uma outra ordem dominada
pelo poder dos espíritos”.
e a sua literatura “desenvolvese explorando o místico e o
maravilhoso que encontramos
nos
mitos
tradicionais
africanos”.
(Afonso,
Apud
GARCÍA, 2013, p.23)

E essa “outra ordem dominada pelo poder dos
espíritos” a que autor se refere é o que marca as visões
insólitas presentes no texto, principalmente presentes
na “Versão de Mariamar”, ora pela aparição da irmã
Silência, que fora devorada pelo leão, ora pela visão de
seu avô falecido Adjiru Kapitamoro, como podemos
observar a seguir:
E eu, na solidão do pátio, vou
depenando a galinha presa
entre meus joelhos. As penas
voam embaladas pela errante
brisa. De súbito, vejo Silência,
em contraluz, recolhendo em
suas mãos as flutuantes
plumas. Junta as mãos em
concha para que nada lhe
escape por entre os dedos e
oferece-me esse suave novelo.
Recolho a dádiva e escuto a
familiar voz:
– Veja, mana: este é meu
coração. Os leões não o
levaram. Você sabe a quem o
entregar.
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[...] Escuto seus passos,
céleres,
afastando-se
enquanto um cacarejar aflito
me traz a certeza de que
também as aves sentiram a
sua presença. Não deram
conta que uma delas jazia
morta no meu colo. Mas
reconheceram o movimento
esquivo da falecida visitante.
[...] Quando já flutuo entre
sonho e vigília, o avô Adjiru
comparece perante a mim.
Não é uma visão. É ele, o meu
avô. Está na varanda, sentado
numa esteira. Aquele era seu
mais antigo trono.
– Não quer ir pra dentro? –
pergunto.
– É aqui na varanda, que se
espera – responde.
Quero tomar a sua mão, ele
rejeita. Que outras mãos já o
amparavam, explica. Pede-me,
então, que o escute. Que eu
carecia de saber verdades
sobra a minha existência.
Inspira fundo, como se
soubesse que lhe cabia apenas
um instante e depois fala de
um jato. (2012, p.82-83; 236)

Em consonância com Cooper (1998), o animismo,
ao qual os escritores africanos em sua maioria aderem,
retoma o místico e o mítico que “incorporam espíritos,
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ancestrais e animais que falam à histórias, lendas
folclóricas e a contos recentemente inventados, a fim
de expressar suas paixões, sua estética e sua política”
(Cooper, Apud TAROUCO, 2010, p.4). Tal método
utilizado pelos escritores engloba a materialização das
ideias, atribuindo concretude ao que é abstrato,
espírito ao que é puramente material, inteligência a
seres irracionais, etc. Vejamos trechos do romance A
confissão da leoa que dão exemplo a esta afirmativa:
“Na soleira de nossa porta, a mãe olhou a casa como se
a culpasse: tão viva, tão antiga, tão eterna” (2012,
p.14);
Na aldeia, até as plantas
tinham garras. Tudo o que é
vivo, em Kulumani, está
treinado para morder. As aves
abocanham o céu, os ramos
rasgam as nuvens, a chuva
morde a terra, os mortos usam
os dentes para se vingarem do
destino (2012, p.23);

“E, de súbito, ela está ali: a leoa! [...] Dir-se-ia que me
conhece. Mais do que isso: a leoa saúda-me, com
respeito de irmã” (2012, p.55).
Mais do que a humanização de animais ou
objetos, Mia Couto em sua obra frequentemente traz a
ideia de metamorfose, temática recorrente no Realismo
Animista:
No mundo religioso africano
homens são deuses, deuses
são homens, objetos são vivos,
humanos viram animais, e as
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fontes que contém todas essas
assertivas estão nos mais
variados mitos, contos, lendas,
rezas
e
oraturas
das
populações negras africanas.
(PARADISO, 2013, p.86)

Tal relação metamórfica entre humanos e deuses
pode ser observada no trecho que se segue, em que a
mulher, Mariamar, se converte em deusa através da
volúpia de seu corpo:
Mas não eram demónios que
me faziam estremecer o corpo.
Eram deuses que dentro de
nós, mulheres, falam
e
escutam. O receio de Arcanjo
era o mesmo de todos os
homens. Que regressasse o
tempo em que nós, mulheres,
já fomos divindades (2012,
p.185)

Vejamos outros exemplos na obra que se
adequam à assertiva de Paradiso (2013), quanto à
metamorfose entre humanos e animais: “–Vou atá-la
com uma corda, como se faz com os bichos. – Pois me
amarre. Há muito que sou um bicho. Há muito que
você dorme com um bicho em sua cama” (2012, p.27);
Durante o ato amoroso, Genito
Mpepe se convertera numa
fera que literalmente a
devorava. Dissolvia na avidez
do outro, ela permanecia
paralisada, à mercê dos seus
felinos apetites (2012, p.21);
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“os olhos humanos roubam-me a alma, quanto mais
humano o olhar mais eu me converto em bicho” (2012,
p.68);
Durante um tempo os homens
dançam e, à medida que
rodam e saltam, vão perdendo
o tino e, em pouco tempo,
desatam a urrar, rosnar e sujar
os queixos de babas e
espumas.
Então
percebo:
aqueles caçadores já não são
gente. São leões. Aqueles
homens são os próprios
animais que pretendem caçar.
(2012, p.147)

Em um dos capítulos da “Versão de Mariamar”,
encontramos o que pode ser, talvez, a mais clara
manifestação de zoomorfismo da obra, quando é
narrado o padecimento de “insólitos acessos” da
personagem:
Nesses
ataques,
segundo
testemunhava minha irmã, eu
me distanciava de tudo o que
era conhecido: andava de
gatas, com destreza de
quadrúpede,
as
unhas
raspavam as paredes e os
olhos revolviam-se sem pausa.
Fomes e sedes faziam-me urrar
e espumar. Para aplacar as
minhas
raivas,
Silência
espalhava pelo chão pratos
com comida e tigelas de água.
Encurralada num canto, minha
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irmã, aterrorizada e em
prantos, rezava para não mais
me ver lambendo água e
mordendo os pratos.
– É um feitiço, só pode ser um
feitiço – suspirava ela. (2012,
p.122)

Como podemos observar nos trechos citados, a
manifestação do insólito é marca recorrente na trama,
os seus passos abrem vias que nos levam à melhor
compreensão do Realismo Animista que revela mais
claramente o caráter dúbio – mas não conflituoso –
intimamente ligado ao imaginário africano: a
convivência entre os mortos e os vivos, do sobrenatural
com o natural, do homem com a natureza e assim por
diante. Esse limiar, de acordo com os preceitos de
García acerca do insólito,
se dá de forma espontânea,
sem estremecimento do real.
É, antes de ser estranha, algo
esperado e comum para a
realidade maravilhosa. E assim,
o ôntico e o ontológico
acabam
equacionados
de
maneira que a interface do
universo apresentado seja uma
narrativa na qual aquilo de
matriz real seja percebido
como complemento, se não
extensão, do não-real ou
mesmo do sobrenatural, onde
sólido e insólito se completam,
se fundem e, mesmo, se
confundem. (2013, p.16-17)
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Dessa forma podemos dizer que a interseção
entre as vias do sólito e do insólito marcam toda a
narrativa de A confissão da leoa através dos pontos de
vista das personagens do romance. Assim sendo, é a
partir dessas irrupções insólitas, que traçam o caminho
do Realismo Animista, que se pode identificar a
característica telúrica da literatura africana, como
marca da tradição de um povo que acredita que
“quanto mais vazia a vida, mais ela é habitada por
aqueles que já foram: os exilados, os loucos, os
falecidos” (COUTO, 2012, p.46). Povo este que precisa
pôr alma nos seres para não se esquecer de sua própria
humanidade.

Os passos marcados do insólito em A confissão
da leoa nos revelam um mundo que não se submete a
limites de uma única realidade, abrindo-nos as vias do
imaginário-real calcado na representação míticotelúrica arraigada da cultura africana. Num cenário
onírico, as personagens que narram a trama nos dão o
vislumbre da transcendência, onde o mundo visível e o
mundo invisível se (con)fundem naturalmente. O
insólito intrínseco aos leões e leoas, às mulheres e aos
homens, vivos ou mortos, de Kulumani, nos leva a uma
compreensão mais íntima de África e de seu povo, que
ainda carrega na alma as feridas deixadas pela guerra.
Por tais motivos que Pepetela (1989), ao propor
uma nova estética, ainda que não a tenha teorizado,
abriu caminho para que a literatura produzida em
África fosse um instrumento para a reapropriação dos
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valores tradicionais africanos. Sendo assim, o Realismo
Animista (re)surgiu como intuito de, não somente se
opor à hegemonia europeia, mas, principalmente,
resgatar e valorizar a cultura de um povo.
No romance coutiano adentramos uma pequena
aldeia que se localiza ao norte de Moçambique e,
através das palavras “inventadas” de Mia Couto, nos
deparamos com uma história real de pessoas
devastadas, podemos quase tocar o horror vivido – ou
proporcionado – por cada personagem, mas acima de
tudo vivenciamos uma realidade transcendente
povoada por seres e bichos humanos, espíritos, sonhos,
deuses e deusas, lendas, rituais míticos, mas acima de
tudo, passamos a conhecer não só o segredo confesso
da leoa, mas um segredo secularmente guardado: a
identidade africana.
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Lilásia Chaves De Arêa Leão Reinaldo (UFPB)

Este estudo analítico propõe-se a investigar as
feições do insólito no conto “Neném-Ruço, o
Mensageiro”, do escritor piauiense Assis Brasil, obra
que inicialmente foi escrita e endereçada ao público
infanto-juvenil e posteriormente integrada à coletânea
deste gênero literário publicada sob o título A chave do
amor e outras histórias piauienses (2007). Francisco
Assis Almeida Brasil, conhecido como Assis Brasil,
nasceu na cidade litorânea de Parnaíba, em 18 de
fevereiro de 1932. É romancista, cronista, crítico
literário, jornalista, membro da Academia Piauiense de
Letras e atuou na imprensa brasileira, especialmente no
Jornal do Brasil, Diário de Notícias, Correio da Manhã e
O Globo, e também nas revistas O Cruzeiro,
Enciclopédia Bloch e Revista do Livro. Tem mais de 100
obras publicadas, dentre elas Beira Rio Beira Vida
(1965), A Filha do Meio Quilo (1966), O Salto do Cavalo
Cobridor (1968) e Pacamão (1969), que compõem a
chamada Tetralogia Piauiense: Os que Bebem como os
Cães (1975), Nassau (1990), Jovita (1994) e Tiradentes
(1993), sendo estes últimos romances históricos.
Dentre os prêmios literários recebidos, destaca-se o 1°
Prêmio Nacional Walmap de Literatura (1965), com o
livro Os que bebem como cães.
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A trama desta narrativa em análise, desde o seu
título, desperta a curiosidade do leitor, até mesmo pela
forma pouco usual do adjetivo “ruço”, que o faz
desconfiar: será uma espécie de trocadilho com
palavras ou troca proposital de letras? Instaura-se uma
dúvida também porque o termo poderia se referir,
ainda que grafado com “ç”, à escrita equivocada da
nacionalidade desse bebê, que logo em seguida é
designado como “o mensageiro”, causando, ainda no
título, mais um motivo de curiosidade: ruço?
Mensageiro?
Quando Tzvetan Todorov desenvolveu seus
argumentos no livro Introdução à literatura fantástica
(2012), aprofundando minucioso estudo das obras de
vários outros pesquisadores, dentre eles Northtrop Frye
(1989), percorreu uma trilha de observações acerca do
material já existente, edificando uma compreensão que
nos levou a adotar um entendimento desse gênero de
uma forma bastante isenta em relação às tentativas de
classificação, que poderiam identificar e tipificar as
variedades de contos em espécies de catalogações ou
organizações que residiriam, basicamente, em questões
estruturais desse gênero literário, ou ainda na sua
avaliação a partir de aspectos externos à literatura.
Com esse olhar que vê com maior interesse os objetos
móvel propulsores da literatura, entende-se que se
sobressaem nessa arte da escrita as questões relativas
à representação das sociedades em seus tempos e
espaços. Ainda com esse olhar, Todorov alcança que os
exemplares do gênero conto sempre estiveram
calcados em propósitos específicos buscados pelos seus
autores, que de alguma forma foram provocados para a
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construção das suas tramas. Desta forma, Todorov
identifica que existiram razões históricas para a adoção
e a criação das categorias do fantástico e do
maravilhoso, que, numa expressão do senso comum,
seriam para ensinar modelos de comportamento,
provocar reflexões e até mesmo causar medos a fim de
ter como resultado o controle dos leitores aos quais
foram destinados, em geral crianças e adolescentes.
Muitos estudos existem a respeito dos contos de fadas,
inclusive Bruno Bethelheim, em A Psicanálise dos
Contos de fadas (2007), que, numa síntese, conclui que
os contos são tramas literárias nas quais subjazem
modelos que ajudam as crianças a superar estágios no
seu processo de desenvolvimento psicológico e
aprendizagem social. Com semelhante olhar, Tzvetan
Todorov também esclarece que o fantástico e o
maravilhoso serviram como estratégia para se falar de
coisas das quais, de acordo com a respectiva época,
não era possível se falar, por algum tipo de tabu
existente ou por abordar situações em que era
quebrada alguma regra social, religiosa, política ou
cultural de uma dada sociedade. Assim, para se falar de
incesto, traições, sexo ou outros temas considerados
tabus, elaboravam-se enredos, nas temáticas desse
gênero, por vieses em que se poderia dizer que
“mostram e escondem”, porque ao mesmo tempo em
que mostram determinados problemas, o fazem de
forma que, ao leitor, transpareça que a história trate
algo proibido e que deva ser reparado por terríveis
punições de vida e morte ou mesmo terror. Também
Todorov nos oferece subsídios acerca do gênero
fantástico quando diz que este introduz um sentimento
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de vacilação no leitor, por meio da instauração
proposital de ambiguidades na trama e na sua escrita.
Segundo ele, em geral, as histórias principiam num
estágio de equilíbrio e normalidade que se rompe pela
introdução de algum desequilíbrio, que se dá pela
ruptura dessa calmaria por algum fato novo que, em
geral, é a transgressão de uma dessas condições
consideradas como tabus. A trama alcança uma tensão
provocadora dos sentimentos de estranhamento que se
desenrolam até um ápice e, ao final, restabelece-se o
equilíbrio inicial, ainda que modificado de alguma
maneira. Portanto, a “capa” do fantástico e do
maravilhoso exerce uma função social, ou seja, para
Todorov, “função social e função literária são a mesma
coisa: transgressão a uma lei” (2012, p.88). Assim, a
criação literária de natureza fantástica deve promover
uma vacilação no leitor, para que siga sempre numa
linha de ambiguidade que não se esgota ao final do
texto, mas ao contrário, se fortalece ao longo dele. Sua
função transgressora levará a reflexões e causará algum
efeito no leitor.
Conforme as ideias de Todorov (2012), os
gêneros convivem lado a lado e são diferenciados por
frações de segundos no contexto da trama ou ao final
dela, nos aspectos que se sustentam ou desaparecem.
Ao longo de uma história, podem emergir o estranho, o
fantástico e o maravilhoso. No limite entre esses
gêneros acontece a mescla que origina gêneros de
duplas características: estranho puro/fantástico,
estranho/fantástico, maravilhoso/maravilhoso puro.
Mais especificamente, acerca de uma tentativa de
classificação que atenda ao que consta do pensamento
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todoroviano, escolheram-se algumas ideias desse
estudioso que respaldam esta leitura, nos termos
conceituais a seguir: entendem-se como Estranhos
aqueles “Acontecimentos que podem ser explicados
pelas leis da razão, mas que [...] incríveis,
extraordinários, chocantes, singulares, inquietantes,
insólitos” (TODOROV, 2012, p.53). Quanto ao
Fantástico, “é a hesitação experimentada por um ser
que só conhece as leis naturais, face a um
acontecimento aparentemente sobrenatural” (2012,
p.31). Diz ainda o autor que “A fé absoluta como a
incredulidade nos levam para fora do fantástico; é a
hesitação que lhe dá vida” (2012, p.36). Em relação ao
Maravilhoso, afirma que este
se caracterizará pela existência
exclusiva
de
fatos
sobrenaturais, sem implicar a
reação que provoquem. [...] os
elementos sobrenaturais não
provocam qualquer reação
particular
nem
nas
personagens, nem no leitor
implícito (2012, p.60)

Mas e quanto ao conto escolhido como corpus
para este exercício analítico? Acima de quaisquer
classificações, entende-se que a trama se move no
sentido de provocar uma reflexão do leitor acerca de
determinada realidade que pode servir de paradigma
para outras assemelhadas. Nota-se a ênfase no
estranhamento que o texto se propõe a instaurar, até
mesmo pela grande quantidade de termos diretamente
expressivos ou associados à condição de ser estranho.
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A narrativa, tal como propõem os estudos de Todorov,
principia em condição de equilíbrio que é interrompido
por uma gravidez que se prolonga, estranhamente,
muito além do normal. O fato causa reações em toda a
comunidade onde a narrativa acontece, provocando o
falatório desconfiado dos vizinhos e até mesmo do
padre. Alguns acreditam que pode ser um
acontecimento de natureza divina e outros já opinam
que seja arte do demônio. Importunado ao extremo, o
casal protagonista, paradigmaticamente designado de
Maria e José, foge para uma cidade mais afastada,
buscando tranquilidade para a gestação e o bebê. A
cena remete à fuga da Sagrada Família cristã, com
Maria sentada no lombo de um burro. Mas os fatos se
repetem e o casal é levado a se mudar novamente, em
busca de paz. Quebrando, de certa forma, o paradigma
da família cristã, no decorrer dos acontecimentos, José
e Maria são ajudados por pessoas que exploram suas
imagens e história na mídia a fim de ganharem
dinheiro. Essa mídia, ávida por novidades, propaga a
estranha história pelo mundo inteiro, despertando o
interesse de pessoas de todas as áreas do
conhecimento
científico,
dentre
outros.
Há
envolvimento de políticos que se apropriam da situação
para se autobeneficiarem e a história prossegue com a
saga das personagens que são manipuladas e
exploradas pelo personagem Elesbão Veloso, uma
espécie de agente publicitário que lhes promove a
história familiar atípica por meio de jornais e todos os
meios de comunicação. A questão que mais provoca
estranheza e causa muitos e longos momentos difíceis à
família é a improvável gravidez que se prolonga por
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quatorze meses até que a criança nasça. Depois de uma
sequência crescente de tensões, há uma expectativa de
se saber como seria esse bebê e qual seria sua
“missão”, já que muitos supõem que seja um ser
enviado de Deus. Para surpresa geral, o bebê nasce
com aspecto de um velhinho enrugado e com longa
barba avermelhada. Mesmo surpresos, os pais aceitam
o filho, pois entendem que foi Deus que lhes concedeu
aquela criança diferente, mas há grande alvoroço das
pessoas ao seu redor. O Governo se envolve na
situação. O bebê nasce risonho, como já prenunciara
aos seus pais, pois a mãe ouvia sua risadinha ainda
dentro da barriga, mas, apesar de parecer velho e não
se demorar a ser capaz de dar os primeiros passos, não
fala uma palavra sequer. Em torno dessa questão, são
chamados especialistas em linguagem de grande
renome e numa dessas situações, diante das câmeras
da TV, o menino pega um lápis e faz um desenho
enigmático. Depois de muitas discussões, os estudiosos
concluem que as imagens desenhadas pelo menino
representam o mar, um ovo, uma ave, uma pedra e
uma serpente. Muitos são convocados para interpretar
a mensagem, contudo ninguém se atreve a deslindar o
seu mistério. Então, as autoridades convidam uma
escritora estudiosa e afamada para decifrar o enigma.
Porém, esta também decepciona, decifrando os signos
isoladamente, mas, no conjunto da mensagem, as
questões persistem sem solução.
Com o passar do tempo e do excesso de
exposição, o público se cansa daquela história sem
solução e a mídia também se afasta daquela que já fora
designada como “a sagrada família”. Com algum
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dinheiro que havia acumulado, a família retorna à sua
cidade e à vida de trabalho, com melhores condições
até do que antes. Maria atribui essas melhorias ao filho,
ou seja, que essas melhorias para a família foi a sua
maior missão: trazer-lhes vida melhor.
Numa rotina que se poderia dizer quase feliz, o
“Neném-Ruço” vive com os pais nesse lugar junto à
natureza, alegre e risonho como sempre, porém nunca
pronunciando uma palavra sequer, mantendo-se em
permanente silêncio e mostrando-se sempre alegre,
com seu risinho feliz e olhinhos brilhantes. Nesse
momento da história, restabelece-se uma rotina em
que se pode perceber certo equilíbrio.
Entretanto, começou uma tempestade sem
precedentes naquele lugar. Os pais comentaram que
aquela chuva se parecia com um dilúvio e, enfim, todos
comentavam que a correnteza que se formara era algo
muito incomum. Impressionados com a fúria da
natureza, de repente, Maria e José lembraram-se do
filho e foram procurá-lo. Ele não estava no seu quarto
e, portanto, deveria ter saído para a sua caminhada
costumeira. Muitos se reuniram na busca do menino,
mas ele nunca foi encontrado.
Assim, a suposta tranquilidade restabelecida foi
quebrada pela tempestade que serve para reinstaurar a
dúvida acerca do estranho personagem e seu destino
desconhecido.
Conforme a resenha demonstra, o conto traz
questões de natureza estranha desde o personagem
que dá nome ao conto, até a constituição de hipóteses
da manifestação do divino, com a formação de uma
sagrada família, trazendo movimentos exemplares
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dessa representação. Outras personagens são
apresentadas para contribuir para a inserção de
questionamentos a respeito daquela família. No
conjunto da trama e por outro ângulo de observação,
surgem contrapontos que se oferecem de forma bem
humorada ou mesmo irônica em relação aos casos
mencionados sobre aparições de extraterrestres,
objetos voadores não identificados ou mesmo uma
alusão caricata e estereotipada dos comunistas que,
naquele contexto, ainda são mencionados como
“aqueles que comem criancinhas”. Também
sobressaem-se na trama críticas aos políticos e à
imprensa sensacionalista que explora o acontecimento
e às pessoas em benefício próprio.
Para analisar os elementos que mais se exibem
ao olhar do leitor, serão apresentados alguns tópicos
que se percebem como sendo os que mais avultam e
chamam atenção na narrativa: I – A elaboração do
estranho no conto; II – A encenação da sagrada família
que se converte em “estranha família”; III – As ideias da
sociedade em vozes polifônicas (de Deus ao
comunismo); IV – A crítica irônica aos profissionais da
imprensa e políticos; V – As comparações do narrador
ativam um olhar crítico sobre os efeitos da mídia.
I – A elaboração do estranho no conto – o autor,
desde a epígrafe, constrói literariamente a insistente
presença do estranho. A citação de Osho Rajeneesh,
filósofo que se considerava mais místico que filósofo e
que, apesar de ter muitos seguidores, foi considerado
muito polêmico durante sua vida, abre a expectativa de
que existem muitas coisas que devem permanecer
ocultas, como afirmou o autor. Corroborando assim a
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ideia do inexplicável, insólito e estranho, Assis Brasil
escolheu a frase desse místico para comunicar ao leitor
que algo vai permanecer oculto, conforme se
transcreve a seguir:
Há coisas ocultas que devem
permanecer
inconscientes,
subterrâneas. Você não deve
conhecê-las. Só assim elas são
eficazes; do contrário não
funcionam. O oculto deve
permanecer oculto (BRASIL,
2007, p.229)

Entende-se que nos termos propostos pelo místico, há
coisas que não podem e nem devem ser desvendadas,
pois é o caráter de serem inexplicáveis que as fazem
funcionar. Portanto, vê-se que o autor tinha em mente
a ideia de escrever algo que não pudesse ser
totalmente desvelado.
Nessa mesma elaboração do insólito literário,
identificamos um elenco de palavras que se referem
diretamente ou aludem a algo estranho, tais como as
que se seguem: incomum, esquisitice, mistério(s),
estranheza, estranho, estranho inusitado, estranha
gravidez, não podia ser explicado, muito estranho,
parto estranho, parto incomum, misterioso,
estranhando, fenômeno, ser excepcional e aberração.
Vê-se que a construção literária foi propositalmente
erguida em termos do insólito, pela observável
incidência de vocabulário caracterizador dessa natureza
de narrativa.
II – A encenação da sagrada família que se
converte em estranha família – na tessitura da trama,
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salta à vista que o casal denominado José e Maria, que
esperava um filho, remetia ao arquétipo da família
sagrada cristã, intrigando e envolvendo o leitor nessa
perspectiva, conforme trechos abaixo:
– E o neném virá, como toda
criança nascida do amor, para
dar testemunho. Ele virá à luz
para testemunhar. – José teve
vontade de perguntar o quê,
mas se calou. [...] Abraçaramse e compreenderam muitas
coisas [...]. (2007, p.232)

Assim, um clima de natureza misteriosa se
estabelece a partir das palavras de fé de Maria,
compartilhadas por José, que confessadamente não
entendeu muito bem, mas assentiu, calando-se.
III – As ideias captadas e representadas pela
sociedade em vozes polifônicas (de Deus ao
comunismo):
Na arquitetura do conto, percebe-se a
manifestação de diversas vozes representativas do
pensamento do povo daquele lugar, numa espécie de
retrato da cidade numa composição feita pelas vozes do
seu povo, como nas situações em que são transcritos
alguns trechos, a seguir:

De uma forma bastante caricata, as palavras do
padre representam uma visão bem humorada, mas
também preconceituosa, de um estereótipo do
religioso que se nivela ao pequeno universo ficcional
interiorano:
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O padre Gervásio, pároco do
lugar, que como doutor
Torquato, gostava de dizer
coisas que achava verdadeiras
e definitivas, falou para José,
um dia, que aquele estranho
estado de sua mulher já não
estava sob a mão divina [...] E
acrescentou se benzendo,
meio espalhafatoso:
– Isso só pode ser arte do
Demo, José. Tenho medo do
que nascerá do ventre de
Maria. (2007, p.240)

Essa personagem representa uma face também
bastante peculiar que ainda existe no mundo atrasado
dos sertões. Ela, além de parteira, prepara unguentos
que ajudam a acelerar o processo do parto e é
considerada uma figura importante na comunidade.
Depois da preparação dos unguentos e do fracasso
destes, ela admite que a situação é muito estranha:
Sinhá Grajinda, fazendo-se de
forte e tranquila, estava na
verdade
preocupada com
aquele caso de Maria, pois
nunca tinha visto tamanha
esquisitice na sua vida de
parteira (2007, p.238)
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Figuração que também contempla um aspecto da
cultura interiorana, a feiticeira também ajuda a compor
a polifonia da cidade e, apesar de se manifestar de
forma pontual, ao mesmo tempo integra a feição
coletiva da cidade, compondo os personagens típicos
provincianos:
A Cota Mazulo, que vivia
afastada da cidade e diziam ser
ela
feiticeira,
também
procurou José. Queria como
todos em S. Pedro do Piauí,
ajudar Maria a ter seu filho.
Era preciso, falava, dar uns
passes na mulher com folha de
arruda, e rezar umas rezas
fortes ao lado da sua cama.
Também um banho de ervas
seria necessário, com capimsanto e folha de pitangueira.
(2007, p.240)

Nessa mesma trilha de composição das vozes da
cidade que se fazem ouvir na trama, o relato traz uma
variedade desses tipos que ajudam a fazer ressoar as
opiniões da cidade que culminam por expulsar o casal,
que foge, por se sentir vigiado e pressionado: “o padre,
o prefeito, o promotor, foram ver o casal já identificado
e saber que providências tomar” (2007, p.234).
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Ainda nessa formação panorâmica da cidade,
ressoam as demais vozes sem denominação ou
especificidade, numa voz geral do povo:
Já havia até dois partidos de
opiniões
contraditórias.
Enquanto uns diziam, com o
apoio do padre, que o filho de
Maria tinha artes com o
Capeta, outros achavam que
poderia ser um ente divino,
um anjo, por que não?, que
viera à Terra, como Jesus, para
alertar os homens sobre o bom
caminho [...]
– Reparam os nomes? José e
Maria...?
– Não será filho de um
extraterrestre? [...] (2007,
p.244)

O personagem Neném-Ruço, propriamente,
começa a se manifestar de forma estranha, antes
mesmo do seu nascimento, com risadinhas,
conversando baixinho com a mãe, e, depois que nasce,
apresenta características físicas que somente
confirmam o insólito no constructo desse personagem,
pois já nasce com barba, rugas e dentes, além disso,
não se demora a caminhar e nunca pronuncia uma
palavra sequer.
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Desde ainda na barriga da mãe, o Neném-Ruço já
surpreendia a mãe com essas risadinhas estranhas, de
certa forma prenunciando suas diferenças:
– José, o neném sorriu aquele
sorriso bom de novo.
– Sorriso? Como sabe? Tem
certeza? Como sabe?
– Ora, eu sei. Foi uma
risadinha. [...] (2007, p.245)
– a enfermeira disse que ele
não tinha chorado, mas que
ouvira uma espécie de risada.
Uma risadinha, ela falou.
(2007, p.251)

Uma das surpresas que a figura do estranho
neném apresentou foi uma longa barba avermelhada
que lhe chegava ao peito, causando todo tipo de
comentário:
– não se tratava de uma
criança, – ele tinha crescido
um pouco logo após vir à luz –
e mais parecia com um
“velhinho”,
todo
“engrujadinho”. Aquela barba
meio castanha, descida até o
peito, tendendo para o ruivo e
esbranquiçado, era, afinal, –
concordavam todos – até
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bonita, como a juba de um
leãozinho.
– O leãozinho de Judá – disse
um médico judeu presente,
mas só ele sabia o significado
do que estava dizendo. (2007,
p.251)

Mais uma novidade trazida pelo recém-nascido
foi ele já possuir todos os dentes na boca, mostrandoos quando sorria: “– Outro espanto de todos foi
quando ele sorriu, pois tinha todos os dentinhos.
Dentinhos miúdos como os dentes de leite de uma
criança” (2007, p.251).

O nome surgiu quando os médicos e enfermeiras
comentavam sobre o recém-nascido, buscando formas
de descrevê-lo, a partir da sua aparência peculiar:
– É um neném-ruço, sim [...]
Era como se todos não
quisessem admitir a velhice do
recém-nascido e chamá-lo do
Neném-Ruço [...] Todo mundo
no hospital passou a chamá-lo
de Neném-Ruço, como um
nome adequado para ele, um
nome bom e algo misterioso.
(2007, p.252)
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Um dos detalhes que mais provocou comentários
a respeito da criança foi sua aparência de um velhinho
enrugado:
– José, você não acha que ele
tem mesmo o rosto de gente
grande, de muita idade? [...]
Tem até rugas, olhe, aqui
debaixo dos olhinhos e perto
do narizinho. Olhe, olhe (2007,
p.253)

4.6 A imagem divulgada pela mídia:
Propalando ao mundo a história do recémnascido que nasceu velhinho no interior do Piauí, a
mídia ressaltava e demonstrava emoção para atrair
audiência:
– A criança que não é criança
nasceu de 14 meses e já
nasceu velhinho, de barba e
bigode – todos falavam
emocionados [...] Era a fama,
nos escondidos interesses da
chamada mídia (2007, p.253)

Outro ângulo de observação da história pode ser
encontrado em relação às questões da fé religiosa e do
raciocínio científico, demonstrando os vieses em que
podem se desdobrar um acontecimento, pois tanto as
pessoas ligadas a vários tipos de fé são mencionadas,
como também os representantes da ciência, que
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tentam submeter o fenômeno ao seu modo objetivo de
análise:
Os tais cientistas que estavam
de visita à Teresina, por conta
do governo [...] acataram a
ideia de chamar um linguista,
um homem poliglota [...] Tudo
em benefício da Ciência.
– Muitos já acreditavam em
milagre, que o filho de Maria
era um novo enviado de Deus,
um ser incomum. (2007,
p.246)

Percebe-se uma atmosfera que oscila entre as
manifestações sobre a fé e as iniciativas da ciência, à
medida que os acontecimentos vão se desenrolando e
há uma busca de respostas.

O conto promove a discussão de todos em torno
da decifração da mensagem do Neném-ruço,
demonstrando que havia um interesse geral sobre o
assunto, tanto da população local, como dos povos
mais distantes, tudo em decorrência da promoção pela
mídia:
Todos queriam saber o que o
Neném-Ruço tinha a dizer, se
na
realidade
–
como
acreditavam muitos – ele tinha
trazido
uma
importante
mensagem para a sofrida
Humanidade, que necessitava
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de amparo urgente [...]. (2007,
p.255)
– Será que o Neném-Ruço veio
mesmo
trazer
alguma
mensagem pro povo brasileiro
sofredor?
– E vieram logo as indagações
e dúvidas:
–
Qual
a
interpretação?

verdadeira

–
Qual
verdadeira?

mensagem

a

Como o povo é vário e
multiforme, e está ligado a
toda sorte de facções, seitas,
organizações,
e
algumas
pessoas não acreditam mesmo
em
coisa
nenhuma,
as
interpretações contraditórias
surgiram de todos os cantos da
Terra. (2007, p.263)

Usando humor irônico, o narrador enumera
todas as categorias humanas que se interessaram em
desvendar a mensagem do Neném-Ruço. Esse tom da
narrativa sugere, também, uma reflexão a respeito da
propagação dos acontecimentos pela mídia que, desde
que o assunto lhes promova bons índices de audiência,
encarrega-se de chamar a atenção dos mais afastados
segmentos das sociedades. Nestes termos, a narração
enumera uma diversidade dos mais díspares
interessados no caso, conforme trecho abaixo
destacado:
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Cientistas,
macumbeiros,
ciganos, católicos, budistas,
surfistas, tantristas, taoístas,
maometanos, xiitas, todos
queriam
dar
a
sua
interpretação, naturalmente
cada qual puxando a brasa
para a sua sardinha, como fala
o dito popular. [...] Ali,
naqueles desenhos, talvez
estivesse a grande mensagem
do Neném Ruço para a
Humanidade, era só fazerem a
interpretação correta [...].
(2007, p.263)

O autor incrementou a trama com a inserção do
tão comentado desenho do personagem, que introduz
uma interessante dose de verossimilhança ao caso
narrado. Na trama, o Neném-Ruço demonstra toda
naturalidade ao tomar o lápis e fazer o desenho como
se já soubesse o que deveria fazer, sem nenhuma
indecisão e com traços precisos, conforme a figura
transposta na página seguinte.
Dentre as muitas tentativas de interpretação da
mensagem encontradas no conto, transcrevem-se as
mais constantes:
A primeira figura era, sem
dúvida, a água, as ondas
estavam ali naqueles riscos
ondulados; a segunda figura
era um ovo; a terceira, um
pássaro,
desenhado
tão
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claramente como se estivesse
vivo; a quarta figura, talvez,
uma pedra; a quinta era o sol
resplandecente; e a sexta, uma
serpente. Desenhos nítidos,
bem modelados, como se o
Neném-Ruço fosse um artista.
– A serpente é o símbolo do
mal
–
diziam
alguns
apressadamente, já temendo o
Neném de Maria; [...] Na Índia,
a serpente está ligada às águas
e é protetora das fontes da
vida. Logo representa a
imortalidade [...]. (2007, p.263)

5.1.1 –- Figura/Mensagem do Neném Ruço (BRASIL, 2007, p.262)
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Sustentando as características do insólito, o
personagem que nasceu com feições de velho constituise ele próprio em algo inesperado, pois se um recémnascido com aspecto de velho já é algo que causa
estranhamento, a velhice do Neném-Ruço, ao que
parece, continua se acentuando, conforme trechos do
conto:
Maria tinha medo de uma
coisa, uma coisa estranha que
ela observava, e um dia falou a
José:
– Você não acha que o nosso
Neném está envelhecendo
muito nos últimos anos? Será
que o nosso filhinho está para
morrer, José? [...]. (2007,
p.273)

Um dia pela manhã, na
fazendinha de José e Maria,
amanheceu
chovendo
bastante.
Relâmpagos,
trovões, uma coisa raramente
vista na região. Maria foi rezar
[...] A coisa foi engrossando,
engrossando, era um dilúvio,
como comparou José [...]
Passava perto de casa uma
enxurrada,
alguns
bichos
mortos [...] Era como e fosse
despejado do alto um rio
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volumoso. [...] Ela nos afazeres
de casa [...] lembrou-se do
filho e correu ao seu quarto.
[...] A caminha do Neném
estava vazia. (2007)

Recorrendo à teoria de Todorov, pode-se dizer
que a narrativa instaura o insólito, tanto pelas
constantes alusões ao estranho, esquisito, diferente,
como também o promove na medida em que, pelas
menções ao temor ao desconhecido, em contraponto,
apresenta uma constante conformação pela recorrência
à fé.
Em considerações finais, propõe-se que a partir
dos elementos apreendidos dos estudos teóricos sobre
o fantástico, observou-se que a categoria se instaura no
texto desde a sua epígrafe, tessitura do texto com
vocabulário que realça as características do estranho,
porque são acontecimentos incríveis, extraordinários,
chocantes, singulares, inquietantes e insólitos. E
principalmente na construção do personagem e enredo
de uma natureza que se situa entre o fantástico e o
maravilhoso. No fantástico porque a questão a ser
deslindada não teve explicação, sustentando-se o
mistério até o final. Ou será que o bebê de quatorze
meses pode ser explicado pela ciência? Ou será que
uma criança que não fala já desenha com tamanha
habilidade? Se a ocorrência for explicável,
desapareceria o caráter fantástico. E quanto à ideia do
maravilhoso? Pode-se dizer que o conto se situa no
âmbito do maravilhoso porque há algo de sobrenatural
na pequena criatura, que já avisa a data do seu
nascimento antes de nascer e se comunica com a mãe
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ainda dentro da barriga, além de nascer com barba,
rugas e dentição formada. Quanto ao aspecto de
velhice, talvez a ciência pudesse explicar, mas as
comunicações sobre a data do nascimento são algo de
sobrenatural. Na leitura empreendida, entabula-se uma
aceitação do enredo pelo leitor, pois não há algo que
resulte no afastamento de uma verossimilhança, e,
afinal, o maravilhoso/sobrenatural da história existe e
também envolve o leitor até o final. Além desses
ingredientes que inserem o conto nessas dimensões do
insólito, Assis Brasil tramou o conto de forma que ele
cause diversos efeitos no leitor, que é levado a refletir e
se posicionar criticamente em relação aos diversos
tipos humanos da pequena cidade interiorana, mas,
principalmente, em relação aos personagens
paradigmáticos que representam a mídia, os políticos e
as pessoas que se julgam estrelas nas suas áreas de
conhecimento. O insólito neste conto tem um viés de
crítica social que serve para interpelar o leitor a refletir
sobre esses componentes dignos de crítica na nossa
sociedade.
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Lílian Lima Gonçalves dos Prazeres (UFES)
Adelia Miglievich-Ribeiro (UFES)

Analisaremos neste artigo o conto “Ele me
Bebeu”, da escritora Clarice Lispector. Tal conto
compõe o livro A Via Crucis do Corpo, coletânea por
meio da qual podemos identificar o desabrochar de
identidades transitórias nas personagens que os
protagonizam, bem como o uso da performance no que
tange às suas ações no desenrolar da trama.
O livro é composto por 13 narrativas, mais uma
explicação, através da qual a autora justifica a produção
da obra. De acordo com Ivo Lucchesi (1991), estudioso
que nos apresenta esta produção clariceana, houve por
parte da autora a intenção de manter a publicação de A
Via Crucis do Corpo sob o pseudônimo de Cláudio
Lemos, porém seu intento não se concretizou por conta
de uma exigência do editor. Sobre o livro, o
apresentador observa:
Trata-se, pois, de uma escrita
libertária, que ao esgarçar os
segredos do cotidiano de seres
anônimos
(personagens
extraídos
da
mundanidade
trivial), produz o inventário da
condição humana, sufocada pela
mordaça do desejo sublimado,
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ora
determinado
por
condicionantes religiosas, ora
manipulado por sanções sócioculturais,
num
completo
desnudamento do universo
feminino: as 13 situações
ficcionais expõem a figura da
mulher ao enfrentamento de
suas
próprias
vicissitudes,
carências e traumas, através de
uma escrita sem disfarces,
desprovida de qualquer postura
protecionista (LUCCHESI, 1991,
p.5)

Esta foi uma das obras de Clarice Lispector que
sofreu mais críticas, à época, dado o teor erótico das
narrativas. Abarca um período de escrita literária da
autora entendido por alguns como de adesão ao mau
gosto, à literatura ao rés do chão, conforme nos mostra
Cunha (2012). A própria Clarice Lispector (1991), na
“Explicação”, pontapé inicial da obra, revela a postura
dos refratários à sua obra:
Uma pessoa leu meus contos e
disse que aquilo não era
literatura, era lixo. Concordo.
Mas há hora para tudo. Há
também a hora do lixo (1991,
p.20)

O trecho citado marca ainda a consciência que a
escritora tem da complexidade de seu texto, mas
também de sua importância no cenário literário
brasileiro.
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Do “lixo” Clarice retira as
fantasias
eróticas
que
alimentam
os
sonhos
incomunicáveis
de
seres
criados
à
sombra
das
repressões; do “mundo cão”
ela colhe os fantasmas sexuais
que
assombram
as
consciências
quando
assaltadas
repentina
e
inesperadamente
pelos
desejos
mais
recalcados,
transformando a vida das
pessoas
em
verdadeiras
correntes cujas argolas podem,
a qualquer momento, se
romper, dada fragilidade da
resistência, frente aos apelos
sedutores de uma carne que
reclama prazer e liberdade
(LUCCHESI, 1991, p.8)

É desde um contexto que inibe a sexualidade
feminina, que delimita padrões de comportamentos
que Clarice Lispector age de modo subversivo, trazendo
à tona os desejos, as carências e as experiências
femininas invisibilizadas por trás do véu do pudor e
tabu social.
Ao vislumbramos o insólito na literatura, sempre
nos recordamos do fantástico, do maravilhoso e do
mágico. Foi a partir dessas categorias que o estudo do
insólito na literatura se destacou ao longo do tempo,
sendo identificado em textos como Dom Quixote de
Cervantes ou no realismo fantástico latino-americano
encontrado na produção de Gabriel García Márquez,
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não se reduzindo a eles evidentemente. Entretanto, o
laço que une esta análise ao tema do insólito não parte
do fantástico e sim de uma nova categoria de insólito.
De acordo com Amanda Silva (2011), a nova
categoria de insólito surgiu durante o século XX a partir
das obras de Franz Kafka, Sartre e outros autores, que
traziam para a literatura o elemento incomum
vinculado à vivência do próprio homem e também às
inúmeras transformações sociais ocorridas no período,
as quais tiveram o mérito de desestabilizar o cotidiano,
as crenças e as identidades (fixas?) das pessoas. Assim,
a noção de insólito, que consideramos neste exercício
crítico, é a que se volta para o ser humano
fragmentado, refletindo a condição do sujeito que está
inserido numa nova época, de modo a problematizar
seu cotidiano e os personagens que por ela transitam.
No conto “Ele me bebeu”, Clarice Lispector
(1991) narra a história de Aurélia Nascimento. Uma
mulher muito bonita, que quando maquilada tinha sua
beleza ainda mais valorizada. Era o seu amigo Serjoca o
responsável pela transformação de Aurélia, sempre que
a amiga necessitava, estava disponível para maquilá-la.
Certo dia, conhecem um homem chamado Affonso
Carvalho, o qual aparentemente se interessa pela moça
mas que, no decorrer da trama, muda o foco de seu
desejo para Serjoca. Indignada, Aurélia percebe que
muito de quem ela era, ou a forma como ela se
mostrava para as pessoas, perpassava pela maquiagem
do amigo, a partir daí identifica que há uma outra
mulher por trás da maquilagem.
Narrado em terceira pessoa, esta obra apresenta
um narrador observador, adepto ao fluxo de
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consciência, mas também faz um uso considerável do
discurso direto, trazendo para a narrativa a voz da
própria personagem. Neste contexto, Lucchesi observa
que o conto “Ele me bebeu” faz parte de um conjunto
de narrativas que compõe a Via Crucis do Corpo,
inseridas no núcleo temático da transformação, pois
neles “as personagens saem de um estado de mórbida
renúncia para a descoberta de mecanismos de
superação” (2011, p.10). Com base nesta perspectiva,
salienta que Aurélia se redescobre enquanto mulher,
desconstruindo a ideia de objeto de prazer alheio, tanto
de Serjoca, quanto de Affonso.
Assim eram os personagens que protagonizam
esta história, iniciemos por Serjoca: Ele
era maquilador de mulheres.
Mas não queria nada com
mulheres. Queria homens.
Serjoca também era bonito.
Era magro e alto (LISPECTOR,
1991, p.59)

Já Aurélia Nascimento:
Era bonita e, maquilada ficava
deslumbrante. Era loura, usava
peruca e cílios postiços. [...] Ela
se vestia bem, era caprichada.
Usava lentes de contato. E seios
postiços. Mas os seus membros
eram lindos, pontudos. Só usava
os postiços porque tinha pouco
busto. Sua boca era um botão de
vermelha rosa. E os dentes
grandes, brancos (LISPECTOR,
1991, p.59)
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Apesar de toda beleza descrita pelo narrador,
Aurélia vivia recorrendo a auxílios artificiais. O
maquilador era um desses auxílios, afinal “toda as vezes
que Aurélia queria ficar linda ligava para Serjoca”
(LISPECTOR, 1991, p.59). Estamos diante de uma
personagem que tem uma grande preocupação com a
aparência. Ao pensarmos a identidade da personagem
e seu percurso até a dita transformação, podemos dizer
que Aurélia acreditava-se portadora de uma identidade
acabada, dependente de todos os auxílios de beleza
possíveis, sendo fortemente influenciada pela indústria
da beleza. Recordamos aqui o sujeito sociológico
apresentado por Stuart Hall (2014) em A identidade
cultural na pós-modernidade. Segundo o autor:
A noção de sujeito sociológico
refletia
a
crescente
complexidade
do
mundo
moderno e a consciência de que
esse núcleo interior do sujeito
não
era
autônomo
e
autossuficiente,
mas
era
formado na relação com “outras
pessoas importantes para ele”,
que mediavam para o sujeito os
valores, os sentidos e os
símbolos – a cultura – dos
mundos que ele/ela habitava
(2014, p.11)

Aurélia construía-se enquanto sujeito a partir de
sua relação com Serjoca e o meio cultural que
frequentavam. Eles eram adeptos “a jantares” em
boates e sempre saíam juntos. O maquilador é a maior
referência de interação social e cultural da moça, pois
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não há referência no conto de nenhum familiar ou
amigo que fizesse um contraponto à realidade
vivenciada por eles, muito menos referência a alguma
profissão ou sua condição social.
Ainda de acordo com a ideia de sujeito
sociológico, Hall (2014) chama a nossa atenção para a
permanência da crença de que há ainda uma essência
em cada sujeito, que constitui o seu eu real, ainda que
em constante diálogo com as identificações que lhe são
exteriores de modo a se deixar influenciar e se
modificar. Desse modo, “a identidade, nessa concepção
sociológica, preenche o espaço entre o ‘interior’ e o
‘exterior’ – entre o mundo pessoal e o mundo público”
(HALL, 2014, p.11). Aurélia era totalmente dependente
da maquiagem de Serjoca, não acessando os espaços
públicos ou de lazer que frequentavam sem recorrer à
transformação do amigo, explicitando o fato de que
a identidade, então, costura
[...] o sujeito à estrutura.
Estabiliza tanto os sujeitos
quanto os mundos culturais
que eles habitam, tornando
ambos reciprocamente mais
unificados e predizíveis (HALL,
1991, p.11)

Aurélia Nascimento permanece suturada a esta
vida, até que, em mais uma ida a baladas, ela e Serjoca
conhecem Affonso. Ambos esperavam um táxi, em
plena hora do rush, junto ao Copacabana Palace.
Estavam já cansados e impacientes, a moça até propôs
ao amigo pagarem dez cruzeiros ao porteiro do hotel, a
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fim de que lhes arrumasse um transporte, ele recusara.
A hora avançava e nada, mas:
Perto deles estava Affonso
Carvalho.
Industrial
de
metalurgia. Esperava o seu
Mercedes com chofer. Fazia
calor, o carro era refrigerado,
tinha telefone e geladeira. [...]
Viu a impaciência de Aurélia que
batia com os pés na calçada.
Interessante
essa
mulher,
pensou Affonso. E quer carro.
(LISPECTOR, 1991, p.60)

A beleza superficial da moça chamou a atenção
do homem, que lhe ofereceu uma carona. Ela
prontamente aceitou, enquanto Serjoca nada dizia, o
carro chegou, eles entraram. O narrador chama a nossa
atenção para um pequeno defeito da personagem que,
ao reclamar das dores no pé para Affonso, não revelou
que o sofrimento era por conta dos calos que tinha,
afinal “estava maquiladíssima e olhou com desejo o
homem” (LISPECTOR, 1991, p.60).
Rico, aparentemente solteiro, aos quarenta anos
recém completados (no dia anterior ao encontro),
Affonso Carvalho também fazia parte do universo de
baladas e aparências em que os dois amigos se
situavam. E, logo, ofereceu um destino à Aurélia e a
Serjoca que não sabiam ao certo onde queriam ir,
convidando-os para o bar NumberOne. Aurélia estava
cada vez mais interessada por Affonso, “acesa pela cara
máscula” (LISPECTOR, 1991, p.61).
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Até aqui, podemos perceber que uma série de
performances são realizadas pelos personagens. A
transformação de Aurélia de bonita para deslumbrante,
o ar heterossexual de Affonso, a apatia de Serjoca em
relação ao homem, inclusive, no campo do discurso, a
compreensão dos assuntos que circulavam entre eles:
Então foram para a boate, a essa
hora quase vazia. E conversaram.
Affonso falou de metalurgia. Os
outros dois não entendiam nada.
Mas fingiam entender. Era
tedioso. Mas Affonso estava
entusiasmado e, embaixo da
mesa, encostou o pé no pé de
Aurélia. Justo o pé que tinha
calo. Ela correspondeu, excitada.
(LISPECTOR, 1991, p.61)

Ao observarmos o comportamento de Affonso no
primeiro encontro com os dois amigos, parecendo
flertar com Aurélia, e sua mudança posteriormente,
passando a desejar Serjoca, recorda a ideia de Butler da
impossibilidade de se pensar os gêneros senão como
identidades transitórias, embora aquilo que os
constitua seja suficientemente fixo e seus efeitos
repressores, reais:
Nesse sentido, o gênero não é
um substantivo, mas tampouco é
um conjunto de atributos
flutuantes, pois [...] seu efeito
substantivo
é
performativamente produzido e
imposto
pelas
práticas
reguladoras da coerência do
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gênero. Consequentemente, o
gênero mostra ser performativo
no interior do discurso herdado
da metafísica da substancia – isto
é, constituinte da identidade que
supostamente é. [...] Não há
identidade de gênero por trás
das expressões do gênero; essa
identidade é performativamente
constituída,
pelas
próprias
“expressões” tidas como seus
resultados. (BUTLER, 2003, p.45)

A partir da performance, do ar másculo que
encantou Aurélia, vamos percebendo que a identidade
de gênero de Affonso é também múltipla, instável.
Após o drinque tomado na boate, receberam dele o
convite para jantar em sua casa. A mulher aceitou de
pronto. E Serjoca, mantendo o jogo performático,
continuou mudo, acompanhando-a a todos os lados,
embora estivesse “também aceso por Affonso”
(LISPECTOR, 1991, p.61). O rapaz só se animou após o
jantar e a champanha francesa.
Durante a trama, a narrativa do encontro entre
os três é sempre marcada pelo destaque das qualidades
de Aurélia e da falta de jeito de Serjoca para com a
comida (scargots). Finalizado o jantar, já na sala da casa
do industrial, o maquilador deixa o ar silencioso, que o
punha numa condição de subalternidade em relação
aos demais:
Aí Serjoca se animou. E
começou a falar que não
acabava mais. Lançava olhos
languidos para o industrial.
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Este ficou espantado com a
eloquência do rapaz bonito.
No dia seguinte telefonaria
para Aurélia para lhe dizer: o
Serjoca é um amor de pessoa.
(LISPECTOR, 1991, p.62)

As atenções de Affonso já se voltam para Serjoca
desde o primeiro jantar, embora ele aparente tender
sua preferência afetiva para Aurélia. Um novo encontro
é marcado, agora num restaurante e mais uma vez a
comida é especial: ostras de entrada. A dificuldade de
Serjoca para lidar com esse mundo é mais uma vez
destacada e este se sente deslocado: “Sou um errado,
pensou” (LISPECTOR, 1991, p.62). Nesta segunda
reunião, foi Aurélia quem quase não falou e o interesse
de Affonso por Serjoca tornou-se mais explícito.
Percebemos, por meio de Affonso. que o gênero
constitui sim em um ato, o qual segundo Butler (1998)
tem o objetivo de demarcar padrões de condutas
sociais. Nas palavras da própria estudiosa, ao
questionar o sentido em que o gênero é constituído
enquanto ato-performance:
Como sugiereel antropólogo
Victor Tumeren sus estudios
sobre el teatro social ritual, una
acción social requiere una
performance repetida. Esta
repeticiónes a la vez reactuación
y reexperimentación de un
conjunto de significados ya
socialmente estabelecidos; es la
forma mundana y ritualizada de
sulegitimación. Cuando esta
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concepción de performance
social se aplica al género, es
claro
que,
si
biensoncuerposindividualeslos
que actúan essas significaciones
al adquirir el estilo de modos
generizados, esta “acción” es
tambiéninmediatamente pública.
Sonaccionescon
dimensiones
temporales y colectivas, y su
naturaliza pública no carece de
consecuencia: desde luego, se
lleva a cabo la performance com
ele propósito estratégico de
mantenerel género dentro de un
marco binario. Compreendida
em términos pedagógicos, la
performance hace explícitas
lasleyessociales. (BUTLER, 1998,
p.307)

Inserido no interior de uma cultura, Affonso atua
dentro dos estereótipos, transmitindo uma imagem
exigida ao gênero masculino, ao contrário de Serjoca,
assumidamente homossexual desde o início do conto.
Clarice dá um grande passo em sua obra, ao trazer para
literatura, relações afetivas que fogem à regra social
patriarcal e heterossexual. Se ela consegue pensar esse
lugar de modo consciente não podemos afirmar, no
entanto, o leitor ávido perceberá a crítica às práticas
culturais de exclusão e marginalização dos sujeitos que
exercem sua sexualidade de modo diferenciado, a
exemplo de Cidinha quando se faz de prostituta no
conto desta mesma coletânea, intitulado A língua do
“P”. Uma crítica ao mundo que transforma padrões
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estabelecidos culturalmente em naturais. Assim, Butler
(2013) demonstra que há na incorporação de gênero,
embora aparentemente fixo, a fantasia da literalização,
pois há nesse processo um ocultamento do corpo em
sua genealogia.
O que significa sustentar uma
fantasia literalizante? Se a
diferenciação
do
gênero
decorre do tabu do incesto e
do
tabu
anterior
da
homossexualidade,
então
“tornar-se” um gênero é um
laborioso processo de tornarse naturalizado, processo que
requer uma diferenciação de
prazeres e de partes corporais,
com base em significados com
características de gênero.
(2013, p.107)

Com base nessa ideia, o que há em nós é a
naturalização de certas escolhas sexuais como válidas,
interditando, por exemplo, a atração existente entre
Serjoca e Affonso. De fato, as características que fazem
com que um ou outro se enquadre num gênero
(feminino ou masculino) já são socialmente
estabelecidas. Os personagens fogem, então, à regra,
constituindo-se como sujeitos situados na diferránce,
de onde vêm outras possibilidades de uso do próprio
corpo e de seus prazeres.
Seguindo a intuição de Butler (2013), além da
performance, é preciso salientar que Affonso constituise no conto enquanto sujeito híbrido. Nada o impede,
por exemplo, de sentir atração sexual por Aurélia e
708

também por Serjoca, inexistindo uma regra afetiva que
lhe diga que só é possível desejar a mulher ou o outro
homem. Revela-se um sujeito bissexual, haja vista que
o interesse pela moça é retratado no início da obra,
podendo ele ora se identificar com um gênero, ora com
outro.
O hibridismo é um dos temas discutidos por
HomiBhabha (2013), em O local da cultura. Nessa obra,
o autor reflete sobre a presença do objeto híbrido para
a reavaliação das práticas e símbolos autorizados pelo
poder colonial.
O
poder
desta
estranha
metonímia da presença consiste
em perturbar de tal forma a
construção
sistemática
(e
sistêmica)
de
saberes
discriminatórios que o cultural,
antes reconhecido como o meio
da
autoridade,
se
torna
virtualmente irreconhecível. A
cultura, como espaço colonial de
intervenção e agonismo, como
traço do deslocamento de
símbolo a signo, pode ser
transformada
pelo
desejo
imprevisível e parcial
do
hibridismo. (2013, p.190)

Por meio da construção de personagens cuja
tônica é o hibridismo, Lispector desafia os padrões
sociais patriarcais, mostrando outras formas de
sexualidade. Assim, o terceiro encontro entre Affonso e
Serjoca já não contava mais com a presença de Aurélia.
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Enquanto os dois homens se descobriam
enquanto motivadores do desejo um do outro, Aurélia
também teve sua identidade deslocada. Foi a
necessidade de maquilagem urgente, antes do almoço
no restaurante Albamar, que a fez refletir sobre o poder
da maquilagem em sua face: “Então, enquanto era
maquilada, pensou: Serjoca está me tirando o rosto”
(LISPECTOR, 1991, p.62). Ao maquilá-la, o rapaz
moldava-lhe o rosto como lhe convinha e “a impressão
era a de que ele apagava os seus traços: vazia, uma cara
só de carne. Carne morena” (1991, p.62). Assim,
quando ela percebe que não é mais desejada por
Affonso e que, em todo tempo, ela se mostrava como
Serjoca a desenhava, a personagem sentiu necessidade
de se olhar, de ver qual mulher se escondia por detrás
da maquilagem:
Sentiu mal-estar. Pediu licença e
foi ao banheiro para se olhar no
espelho. Era isso mesmo que ela
imaginara: Serjoca tinha anulado
o seu rosto. Mesmo os ossos – e
tinha uma ossatura espetacular –
mesmo
os
ossos
tinham
desaparecido. Ele está me
bebendo, pensou, ele vai me
destruir. E é por causa do
Affonso. (LISPECTOR, 1991, p.62)

A personagem atribui ao fato do maquilador
desejar Affonso o desaparecimento de seus traços.
Podemos inferir que a acusação partiu do ciúme,
quando uma sexualidade subestimada socialmente é
preferida em detrimento de uma relação já
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socialmente reconhecida. De todo modo, Aurélia já não
se via mais naquele rosto, não conseguia alcançar seu
ideal de beleza através da maquiagem. Justo ela,
adepta aos vários artifícios, peruca, lentes, sutiãs para
aumentar os seios.
Nesse turbilhão de emoções, o sujeito que
Aurélia representa vai sendo descentrado, momento
em que a personagem já não tem mais consciência de
si, pois a imagem que fizera a partir dos outros já não
lhe era mais válida:
Chegou em casa, tomou um
longo banho de imersão com
espuma, ficou pensando: daqui
a pouco ele me tira o corpo
também. O que fazer para
recuperar o que fora seu? A
sua
individualidade?
(LISPECTOR, 1991, p.63)

Aqui, a protagonista do conto passa por um
momento de individuação, diante do sistema opressor
que, paradoxalmente, Serjoca representa, ao ter lhe
dado a aparência social.
A esse respeito, Bhabha (2013) explicita que, no
processo de nossa identificação com o outro, num
domínio simbólico e subjetivo, há uma negociação da
agência subalterna para se manter enquanto
autoridade. Diante disso,
A individuação do agente ocorre
em
um
momento
de
deslocamento. É um incidente
pulsional,
o
movimento
instantâneo em que o processo
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de designação do sujeito – sua
fixação – se abre lateralmente a
ele, em um estranho abseits, um
espaço
suplementar
de
contingência.
[...]
Como
resultado de sua própria divisão
no entre-tempo da significação,
o momento de individuação do
sujeito emerge como um efeito
de intersubjetivo – como o
retorno do sujeito como agente.
(2013, p. 296)

Com base no supracitado, Aurélia passa por um
processo de deslocamento cujo primeiro passo a leva a
descobrir que “ela não era mais nada” (LISPECTOR,
1991, p.63). Porém, o efeito desse deslocamento a
conduz para mais além da descoberta inicial:
Foi ao espelho. Olhou-se
profundamente. Mas ela não
era mais nada.
Então – então de súbito deu
uma bruta bofetada no lado
esquerdo do rosto. Para se
acordar. Ficou parada olhandose. E, como se não bastasse,
deu mais duas bofetadas na
cara. Para encontrar-se.
E realmente aconteceu.
No espelho viu enfim um rosto
humano, triste, delicado. Ela
era
Aurélia
Nascimento.
Acabara de nascer. Nas-ci-
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men-to.
p.63)

(LISPECTOR,

1991,

A transição de Aurélia a fez abrir mão da
máscara, obtida através da maquilagem feita por
Serjoca, revelando outro lado nela. Ela, agora, é agente
de seu destino e de seu próprio rosto, e será capaz de
novas formas de autorrealização não mais subordinada
a Serjoca. Ela, assim como as demais personagens, faznos refletir sobre as performances sociais que se
tornam normas, naturalizam condutas, criam afetos e
desejos, contudo, este é um terreno difícil de controlar,
porque insólito, e Clarice Lispector parecia saber disso.
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Lygia Fagundes Telles nasceu no dia 19 de abril
de 1923, em São Paulo. Devido à profissão do pai, que
era promotor público e delegado, passou sua infância
em pequenas cidades do interior do Estado. Ela
formou-se em Direito e Educação Física na
Universidade de São Paulo. Seu único filho, Goffredo
Telles Neto, nasceu em 1952. A autora foi eleita para a
Academia Brasileira de Letras em 1987. Sua infância
teve papel importante para a formação das suas obras
e foi a partir dela que Lygia começou a apresentar gosto
pelo mistério, como podemos observar neste trecho:
Foi
uma
infância
meio
selvagem, livre. Muito verde.
Muitos
bichos.
Figura
importante dessa idade de
ouro foi uma pajem que me
fazia confidências e me
contava histórias sinistras,
apavorantes, com lobisomens
e antigos mortos que se
levantavam e lá vinham com
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seu canto fanhoso até nossa
porta. Eu ouvia e ficava
tremendo de medo debaixo
das cobertas. Até que, certa
noite em que minha pajem não
pôde
ser
contadora
de
histórias, resolvi substituí-la e
não fiz a descoberta: senti
menos medo quando passei de
ouvinte
para
narradora.
Enquanto contava, deixei de
tremer, me senti poderosa
porque transferia para os
outros o medo que me
aniquilava, sim, me senti
independente, forte. (TELLES,
1980, p.157)

O gosto pela escrita e a leitura sempre estiveram
presentes na sua vida. Começou a escrever suas obras
na adolescência, período em que começou a criar
contos. Aos 15 anos, publicou o livro Porão e Sobrado
(1938), pago pelo seu pai. Entretanto, o livro
oficialmente considerado como a sua estreia no mundo
literário é Praia Viva (1944). No decorrer de sua vida,
encontramos obras como: O Cacto Vermelho (1949),
Histórias de desencontros (1958), Histórias Escolhidas
(1964), O Jardineiro Selvagem (1965), Antes do Baile
Verde (1970), Missa do Galo/Seleta (1971), O Seminário
dos Ratos (1997), Mistérios (1981). Romances: Cirandas
de Pedras (1945), Verão no Aquário (1963), As Meninas
(1973) e As horas Nuas (1989).
Lygia Fagundes Telles fez parte do grupo de
escritores contemporâneos voltados para a literatura
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de cunho social e político que buscava a renovação
literária, tendo uma vasta obra direcionada aos contos.
O conto cumpre a seu modo o
destino
da
ficção
contemporânea. Posto entre as
exigências da narração realista,
os apelos da fantasia e as
seduções do jogo verbal, ele tem
assumido
forma
de
surpreendente variedade. Ora é
o quase-documento folclórico,
ora quase-crônica da vida
urbana, ora quase-drama do
cotidiano burguês, ora o quase
poema do imaginário. (BOSI,
1995, p.7)

Cumprem lembrar algumas diferenças entre o
conto tradicional e o moderno, por meio do qual Lygia
expressa seus sentimentos e pensamentos. De acordo
com Gotlib (1995), o conto permanece o mesmo; o que
diferencia o moderno do tradicional é a sua técnica e
não sua estrutura.
Segundo o modo tradicional, a
ação e o conflito passam pelo
desenvolvimento até o desfecho,
com crise e resolução final.
Segundo o modo moderno de
narrar a narrativa desmonta este
esquema e fragmenta-se numa
estrutura invertebrada. (GOTLIB,
1995, p.29)

Temos, com os contos contemporâneos, uma
escrita em que o enredo está voltado para as sensações
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e percepções provocadas no leitor. Sua estrutura não
precisa estar relacionada a fatos reais, pois não tem a
necessidade de narrar um evento real.
Assim, os contos contemporâneos conseguem
reunir as características dos romances e utilizar os
princípios da escrita moderna. Encontramos na
literatura de Lygia Fagundes Telles a sondagem
psicológica e intimista, o cenário urbano e a presença
do fantástico como categoria estética, priorizando o
misterioso, de forma a trabalhar com o sobrenatural
para que provoque reações intensas no leitor.

Em 1981, é publicado o livro Mistérios, de Lygia
Fagundes Telles, obra que havia sido lançada na
Alemanha como Contos Fantásticos. No livro,
encontram-se reunidos dezenove contos que possuem
a temática do mistério e do sobrenatural, dentre os
quais temos “Venha ver o pôr-do-sol”.
“Venha ver o pôr-do-sol” conta-nos a história de
Ricardo e Raquel, um casal de ex-namorados que, por
imposição dele, marcam um encontro em um cemitério
abandonado para verem o crepúsculo. Entretanto, a
preocupação de Raquel é com o seu atual marido e o
que ele pensaria se a descobrisse encontrando-se às
escondidas com o seu ex-namorado.
Sem ceder às reclamações de Raquel, Ricardo a
convence de segui-lo para poderem ver o pôr-do-sol.
Para convencê-la do encontro, ele garante-lhe a
segurança do lugar. Lá, o único som que percebem são
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as vozes de crianças brincando de roda na entrada do
cemitério.
Ricardo conta para Raquel a história da sua prima
Maria Emília, publicada no livro Antes do Baile Verde
(TELLES, 2009), ou Maria Camila, traduzido para o livro
Mistérios. Para Ricardo, Maria foi a única criatura que o
amou, mesmo sem ser correspondida, pois, com ela,
ele compartilhou os momentos felizes da sua infância,
morrendo após completar 15 anos de idade. No
entanto, para Ricardo, o que mais importa é o amor
que ele sente por Raquel, chegando a comparar os
olhos de Maria com os de Raquel, pois, para ele, as
duas possuem “olhar oblíquo”. Ele também diferencia o
amor das duas, pois Maria o amava e Raquel não o ama
mais, mesmo ele amando-a.
Com a ideia de levá-la ao jazigo da sua família
para poderem ver o pôr-do-sol, Ricardo convence
Raquel a descer e a se aproximar das gavetas em que
possivelmente se encontram enterrados os entes
queridos dele.
Para surpresa de Raquel, ao encontrar a foto da
prima Maria, percebe a data de nascimento e constata
que a suposta prima havia nascido há mais de cem
anos. No momento em que ela questiona Ricardo sobre
as suas atitudes, percebe que ele não mais se encontra
ali próximo ao jazigo.
Ricardo abandona Raquel, deixando-a a mercê de
sua própria sorte. Ele deixa o cemitério e afirma que ela
poderá ter o seu pôr-do-sol, o que lhe causa desespero.
O conto termina com Ricardo se afastando do cemitério
e, sem ouvir mais os gritos de Raquel, ele fica com o
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som das crianças brincando de roda, deixando o final
em aberto.
No conto, um dos elementos que produz o efeito
de mistério e tende a prender a atenção do leitor é a
morte da prima Maria e a revelação de Ricardo sobre a
sua suposta existência e influência em sua vida. Essa
incerteza e ambiguidade sobre a origem da
personagem Maria Camila transmite uma sensação de
hesitação no leitor.
De acordo com Todorov (2010), no livro
Introdução à Literatura Fantástica, para definir o
fantástico, precisamos observar a relação entre o real e
o imaginário em que se rompem as leis naturais,
causando hesitação na personagem e no leitor.
O fantástico é a hesitação
experimentada por um ser que
só conhece as leis naturais,
face a um acontecimento
aparentemente sobrenatural.
O conceito de fantástico se
define pois com relação aos de
real e de imaginário: e estes
últimos merecem mais de que
uma simples menção. (2010,
p.31)

No conto “Venha ver o pôr-do-sol”, o cenário
exerce papel fundamental para causar a hesitação que
sugere o mistério e provoca suspense aos sentidos do
leitor a partir de sua adesão a uma das personagens
principais. A história passa-se em um cemitério
abandonado, conforme o trecho a seguir.
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– Podia ter escolhido um outro
lugar, não?– Abrandaram a voz.
– E que é isso aí? Um cemitério?
Ele voltou-se para o velho muro
arruinado. Indicou com o olhar o
portão de ferro, carcomido pela
ferrugem.
– Cemitério abandonado, meu
anjo. Vivos e mortos desertaram
todos. Nem os fantasmas
sobraram, olha aí como as
criancinhas brincam sem medo –
acrescentou, lançando um olhar
às crianças rodando na sua
ciranda. (TELLES, 1998, p.206)

Para Todorov, “o fantástico [...] se caracteriza por
uma intromissão brutal do mistério no quadro da vida
real” (2010, p.32). Ricardo apresenta para Raquel sua
prima como um amor de infância, introduzindo o
elemento sobrenatural.
– Dobrando esta alameda, fica o
jazigo da minha gente, é de lá
que se vê o pôr-do-sol. – E
tomando-a pela cintura: – Sabe,
Raquel, andei muitas vezes por
aqui de mãos dadas com minha
prima. Tínhamos então doze
anos. Todos os domingos minha
prima vinha trazer flores e
arrumar
nossa
capelinha,
vínhamos com ela e ficávamos
por aí, de mãos dadas, fazendo
tantos planos. Agora as duas
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estão mortas. (TELLES, 1998,
p.209)

Em seguida, Ricardo confessa à Raquel que sua
prima morreu e compara as duas.
Morreu quando completou 15
anos. Não era propriamente
bonita, mas tinha uns olhos...
Eram assim verdes como os seus,
parecidos
com
os
seus.
Extraordinário,
Raquel,
extraordinário
como
vocês
duas... Penso que toda a beleza
dela residia apenas nos olhos,
assim meio oblíquos, tão
brilhantes. (TELLES, 2010, p.209)

No conto, a partir do momento em que nos é
apresentada a personagem Maria, ficamos com a
impressão de que ela realmente existiu, o que revela a
engenhosidade da autora em construir ficcionalmente a
cena de maneira a trazer a sensação e o efeito de
realidade ao leitor para que a percepção do
sobrenatural se torne mais intensa. Vale observar o
trecho abaixo:
– Vocês se amaram?
– Ela me amou. Foi a única
criatura que... – Fez um gesto. –
Enfim, não tem importância.
Raquel tirou-lhe o cigarro, tragou
e depois devolveu-o.
– Eu gostei de você, Ricardo.
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– Eu te amei. E te amo ainda.
Percebe agora a diferença?
(TELLES, 1998, p.2010)

Para Ricardo, Maria é a única criatura que o
amou, mesmo ele não compartilhando o mesmo
sentimento. No final da história, descobrimos que a
personagem Maria havia morrido há muitos anos,
trecho esse que causa hesitação tanto na personagem
Raquel – que, ao final, descobre a verdade sobre Maria
–, quanto no leitor – que se surpreende ao desfecho.
– Pegue, dá para ver muito
bem...– Afastou-se para o lado. –
Repare nos olhos.
– Mas está tão desbotado, mal se
vê que é a moça...–Antes da
chama se pagar, aproximou-a da
inscrição feita na pedra. Leu em
voz alta, lentamente. – Maria
Camila, nascida em vinte de maio
de mil e oitocentos e falecida... –
Deixou cair o palito e ficou um
instante imóvel. – Mas esta não
podia ser sua namorada, morreu
há mais de cem anos! (TELLES,
1998, p.212)

Nesse trecho, percebemos a surpresa de Raquel
ao descobrir que a história que Ricardo havia contado
não passava de imaginação, ou seja: trata-se de
acontecimentos estranhos e coincidências insólitas.
Não podemos afirmar se Maria teve ou não
importância na vida de Ricardo, ou se foi apenas
invenção para persuadir Raquel. Desse modo, a
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sensação de dúvida a respeito da existência da
personagem nos transmite as condições necessárias
para a apreensão do fantástico, cuja função é produzir
um efeito de medo, ou horror, ou ainda uma estranha
curiosidade no leitor, mantendo o suspense até o
clímax da história.
O sobrenatural é elemento fundamental para a
existência do fantástico, ele apresenta-se em três
funções:
Uma função pragmática: o
sobrenatural emociona, assusta,
ou simplesmente mantém em
suspense o leitor. Uma função
semântica:
o
sobrenatural
constitui
sua
a
própria
manifestação,
é
uma
autodesignação. Enfim, uma
função sintática: ele entra,
dizemos, no desenvolvimento da
narrativa. (TODOROV, 2010,
p.171)

No conto, a função pragmática do sobrenatural é
apresentada com o despertar da emoção e do
suspense.
No
desenvolvimento
da
história,
compartilhamos da angústia e da hesitação sofrida pela
personagem Raquel. O suspense do conto se mantém
até seu desfecho.
No campo semântico, temos a manifestação do
sobrenatural, pois o mistério está envolto na existência
de Maria, revelada ao leitor por meio dos relatos de
Ricardo, que provoca todo o teor de suspense na
história. A personagem Maria não se expõe de forma
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direta, mas indiretamente é percebida pelos fatos
apresentados por Ricardo.
No que se refere à função sintática, por meio de
elementos linguísticos, somos apresentados a essa
personagem tecida surpreendentemente em um
cenário obscuro, com um jogo de linguagem marcado
por descrições densas e expressivas.
Para Todorov (2010), as histórias fantásticas
devem produzir um efeito particular sobre o leitor,
podendo ser medo, horror ou simplesmente
curiosidade. A história fantástica mantém o suspense
até o final com a presença de elementos que permitem
a hesitação. No conto, a todo o momento, o leitor é
posto em situações de dúvida que não sabe solucionar.
A maioria das incertezas gira em torno da origem da
personagem Maria. Qual terá sido a importância dela
para a vida de Ricardo? Os questionamentos que
surgem no decorrer da história e que não podemos
responder por falta de dados do próprio conto são
essenciais para a formação do fantástico.
Se para Todorov (2010) o fantástico é
considerado um gênero que opera pela hesitação, para
David Roas, em posicionamento crítico a essa
compreensão, o fantástico é entendido como categoria
estética. No livro A ameaça do fantástico, ele afirma:
A meu ver, esta é uma definição
muito vaga e, sobretudo, muito
restritiva do fantástico, [...],
acaba
excluindo
muitas
narrativas em que, longe de se
propor um desenlace ambíguo, o
sobrenatural tem uma existência
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efetiva: isto é, se pode aceitar
uma vacilação possível, já que só
se pode aceitar uma explicação
sobrenatural dos fatos (que, no
fim, não é uma explicação
sobrenatural,
porque
o
fenômeno fantástico não pode
ser racionalizado: o inexplicável
se impõe à nossa realidade,
transformando-a). (2014, p.42)

Ainda segundo Roas, o fantástico
nutre-se
do
real,
é
profundamente realista, porque
sempre
oferece
uma
transgressão dos parâmetros que
regem a ideia da realidade do
leitor. Para conseguir esse efeito,
é necessário estabelecer, em
primeiro lugar, uma identidade
entre o mundo ficcional e a
realidade extratextual. Mas não
basta reproduzir no texto o
funcionamento
físico
dessa
realidade, que é condição
indispensável para produzir o
efeito fantástico; é preciso que o
espaço da ficção seja uma
duplicação do âmbito cotidiano
em que está situado o leitor. Ele
deve reconhecer e se reconhecer
no espaço representado pelo
texto. Por isso o fantástico é
inquietante,
constitui
uma
subversão do nosso mundo.
(2014, p.24)
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Segundo o referido autor (2014), a hesitação não
pode ser aceita como único traço definitivo do gênero
fantástico, como descrevia Todorov (2010) no livro
Introdução à Literatura Fantástica, pois não comporta
todas as narrativas. Temos como exemplos os enredos
fantásticos do século XX, pois apresentam outras
características que não se contemplam somente com a
teoria apresentada pelo teórico búlgaro. Roas defende
que:
a evidência do fantástico não
está sujeita à discussão, quanto
aquelas em que a ambiguidade é
insolúvel já que todas postulam a
mesma ideia: irrupção do
sobrenatural no mundo real e,
sobretudo, a impossibilidade de
explicá-lo de forma razoável.
(2014, p.43)

O fantástico é inquietante, constitui uma
subversão do mundo, que é constatada pelo leitor, ou
seja, é a convivência conflituosa entre o possível e o
impossível.
De acordo com Roas (2014), temos, com a
inserção do fantástico contemporâneo, denominado
por Alazraki “neofantástico”, um novo modo de
perceber e de aceitar a Literatura Fantástica.
O que caracteriza o fantástico
contemporâneo é a irrupção do
anormal
em
um
mundo
aparentemente normal, mas não
para
postular
a
possível
anormalidade da realidade, o
que também pressiona o leitor
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terrivelmente: descobrimos que
nosso mundo não funciona tão
bem
quanto
pensávamos,
exatamente como propunha o
conto fantástico tradicional.
(2014, p.67)

A
Literatura
fantástica
contemporânea
diferencia-se da tradicional apresentada por Todorov,
pois, como afirma Roas, nas narrativas do século XX, a
inquietação apresentada como requisito primordial
para a descoberta do fantástico apresenta-se de outra
maneira, pois nem sempre o narrador e as personagens
mostram “abertamente seu desconforto”, diante do
sobrenatural.
Temos com o fantástico contemporâneo outros
elementos presentes na sua construção, pois o
fantástico tradicional, até o século XIX, possuía uma
função social, que era manifestada por meio de temas
tabus e priorizava o sobrenatural, que era
apresentando em um contexto real ou natural,
causando medo. Já com os contos fantásticos do século
XX, temos outros critérios, as narrativas fantásticas não
precisam necessariamente provocar medo, como as
tradicionais, sua estrutura é formada por “metáforas”,
que são as responsáveis por provocarem a inquietação.
De acordo com Roas, essa característica do fantástico
contemporâneo pode ser comparada, em alguns
aspectos, com o fantástico tradicional, pois ambos
baseiam-se na mesma ideia do “rechaço das normas
naturais ou leis naturais” (2014, p.66).
Como
característica
do
fantástico
contemporâneo, temos outra visão do mundo
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representada ficcionalmente, que traduz a “visão pósmoderna da realidade”. Segundo Roas, é uma realidade
indecifrável, já que estamos inseridos em um universo
incerto, pois não há verdades estáveis. Portanto,
dispomos de uma “concepção” do que é real e, mesmo
que possa ser falsa, ela é compartilhada por todos. A
partir desse conceito, encontramos a “dicotomia do
normal/anormal” que caracteriza as narrativas
fantásticas.
A narrativa fantástica está ambientada em uma
realidade cotidiana que a constrói a partir das técnicas
realistas e, ao mesmo tempo, a destrói, situando em
outra realidade.
No conto “Venha ver o pôr-do-sol”, o lugar
marcado para o encontro dos personagens transmite
para o leitor o sentido de abandono e solidão. A palavra
cemitério remete à morte, embora, para Ricardo, seja
um lugar em que se encontram as suas memórias de
infância. O cemitério abandonado como espaço
ficcional torna-se um elemento importante na obra
para a figuração do fantástico, imprimindo um tom de
mistério, que ganha mais autenticidade à medida da
marcação do tempo realizada pela contraposição do
ritmo, como se pode observar e constatar nesse trecho
do livro.
O mato rasteiro dominava tudo.
E não satisfeito de ter-se
alastrado furioso pelos canteiros,
subira
pelas
sepulturas,
infiltrara-se ávido pelos rachões
dos mármores, invadira as
alamedas
de
pedregulhos
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enegrecidos como se quisesse
com sua violenta força de vida
cobrir para sempre os últimos
vestígios da morte. Foram
andando vagarosamente pela
longa alameda banhada de sol.
Os passos de ambos ressoavam
sonoros como uma estranha
música feita pelo som das folhas
secas trituradas sobre os
pedregulhos.
Amuada,
mas
obediente, ela se deixava
conduzir como uma criança.
(TELLES, 1998, p.208)

A descrição detalhada confere valor de realidade
ao texto, levando o leitor a enxergar realisticamente a
cena para que o insólito produza maior impacto.
A presença dos verbos “alastrado”, “subira”,
“infiltrara-se”, “invadira”, referentes à ação rápida e
violenta do mato contrasta com o ritmo vagaroso em
que as personagens se movem – sugerindo uma
atmosfera ambígua ao leitor. Essa ambiguidade é
reforçada pelo tom escuro, “enegrecido” – tematizando
a morte – em oposição à luz da “alameda banhada de
sol” – tematizando a vida. Há de se perceber, também,
a contraposição entre o silêncio dos mármores e das
sepulturas e o ressoar dos passos das personagens,
evidenciando sensações sonoras, visuais e táteis que
acabam por atingir os órgãos dos sentidos do leitor
para a percepção do estranhamento característico do
fantástico.
Além do cemitério, a ideia do pôr-do-sol no
decorrer do conto ganha intensidade e causa
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ambiguidade, tanto no leitor quanto na heroína da
história.
– Ah, Raquel, olha um pouco
para esta tarde! Deprimente por
quê? Não sei onde foi que eu li, a
beleza não está nem na luz da
manhã nem na sombra da noite,
está no crepúsculo, nesse meiotom, nessa incerteza. Estou-lhe
dando um crepúsculo numa
bandeja e você se queixa.
– Uma réstia de sol vai entrar
pela frincha da porta tem uma
frincha na porta. Depois, vai se
afastando devagarinho, bem
devagarinho. Você terá o pôr-dosol mais belo do mundo. (TELLES,
1998, p.208)

Sabemos que ocaso é o momento do dia em que
o sol desaparece no horizonte, transmitindo o sentido
de um novo recomeço. No conto, Ricardo convida
Raquel para ver o pôr-do-sol no jazigo da sua família,
mantendo a oposição da ideia da morte com o
recomeço, o mistério recorrente ao pôr-do-sol prende a
atenção de todos. Raquel é convencida de que esse é o
pôr-do-sol mais bonito. No final da história, Ricardo
utiliza dessa artimanha para aprisioná-la e deixá-la à
morte. A partir desse momento, ele marca um novo
recomeço, conseguindo a sua vingança em relação ao
abandono de Raquel, a única mulher que ele amou,
deixando-a com Maria, a única criatura que o amou. A
relação dele com o pôr-do-sol serve para manter a
sensação de suspense, pois somos apresentados a esse
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mistério no começo da história e conseguimos
desvendar o que realmente significa o pôr-do-sol no
desfecho, ou seja, o término de uma passagem da vida,
para o ressurgimento de um novo dia.
Para Roas (2014), o sobrenatural é o elemento
fundamental do gênero, ele ultrapassa as leis que
organizam o mundo real, ou seja, aquilo que não é
explicável. Quando o leitor se vê diante desse
sobrenatural, cabe a ele encontrar a “segurança” diante
do mundo real, utilizando como um dos seus recursos o
fantasma, um ser que voltou da morte para o mundo
dos vivos. No conto “Venha ver o pôr-do-sol”,
encontramos a personagem Maria:
– A priminha Camila. Lembro-me
até do dia em que tirou esse
retrato, duas semanas antes de
morrer... Prendeu os cabelos
com uma fita azul e veio se
exibir, estou bonita? –falava
agora consigo mesmo, doce e
gravemente. – Não é que fosse
bonita, mas os olhos... Venha
ver, Raquel, é impressionante
como tinha olhos iguais aos seus.
Ela desceu a escada, encolhendose para não esbarrar em nada.
– Que frio faz aqui. E que escuro,
não
estou
enxergando!
Acendendo outro fósforo, ele
ofereceu-o à companheira.
– Pegue, dá para ver muito
bem... – Afastou-se para o lado.
– Repare nos olhos.
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– Mas está tão desbotado, mal se
vê que é uma moça... –Antes da
chama se apagar, aproximou-a
da inscrição feita na pedra. Leu
em voz alta, lentamente: – Maria
Camila, nascida em vinte de maio
de mil e oitocentos e falecida... –
Deixou cair o palito e ficou um
instante imóvel. –Mas esta não
podia ser sua namorada, morreu
há mais de cem anos! Seu
menti... (TELLES, 1998, p.2012)

Maria é uma personagem que provoca
estranhamento em todo o decorrer do enredo. Temos
no conto de Lygia Fagundes Telles um mistério que
ronda essa personagem, no que se refere à sua
existência. Não sabemos qual foi o seu papel na vida do
Ricardo e a sua existência é um mistério que nos
permite apenas ter duas perspectivas: ou nós
aceitamos como um elemento sobrenatural, ou seja,
um fantasma que acompanhou Ricardo, ou então é um
pretexto para poder colocar o seu plano de vingança
em prática.
Temos com a escrita da Lygia Fagundes Telles
outra perspectiva do fantástico.
Na vertente fantástica da obra
de ficção de Lygia Fagundes
Telles, o desencontro, amiúde
registrado pelo sismógrafo da
premonição, entre o natural e o
sobrenatural, o verossímil e o
inverossímil, abre uma fresta
metafísica que a sutileza de sua
arte desdenha alargar. Mesmo
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porque, por esta fresta, só se
pode olhar com os olhos da
imaginação, e ao olho que tais –
sabem-no bem os poetas e os
ficcionistas-poetas como Lygia
Fagundes Telles – interessa
menos ver aquilo que se mostra
do que aquilo que reluta em
mostrar-se. (PAES, 2002, p.83)

No conto “Venha ver o pôr-do-sol”, somos
levados a uma dupla realidade e não sabemos ao certo
o que é ou não verdade. Participamos da história não
somente como meros observadores, pois somos
instigados no decorrer do enredo a desconfiar e até a
nos surpreender com o seu final. No desfecho, ficamos
somente com as dúvidas que são provocadas, pois não
teremos explicações.

No conto “Venha ver o pôr-do-sol”, da escritora
Lygia Fagundes Telles, temos uma obra em que o
fantástico se manifesta como recurso muito apreciado.
De acordo com Todorov (2010), para definir o
fantástico, precisamos observar a relação entre o real e
o imaginário em que rompem as leis naturais, causando
hesitação na personagem e no leitor. Já para o escritor
David Roas (2014), o fantástico é inquietante e constitui
uma subversão do mundo, que é constatada pelo leitor,
ou seja, é a convivência conflituosa entre o possível e o
impossível. A narrativa fantástica está ambientada em
uma realidade cotidiana que a constrói, a partir das
técnicas realistas e, ao mesmo tempo, a destrói, pois
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coloca o personagem em outra realidade. Não existe
narrativa fantástica sem a presença do sobrenatural.
A escritora Lygia Fagundes Telles utiliza com
maestria o fantástico como categoria estética no conto
contemporâneo. Em “Venha ver o pôr-do-sol”, temos
um texto emblemático para constatar isso.
A construção da personagem e do enredo, a
intromissão do elemento sobrenatural na descrição
densa e realista das cenas, o cenário obscuro – um
cemitério abandonado –, os diálogos evasivos de
Ricardo, a sugestão de sons ambientes e o final aberto
são detalhes importantes para reconhecer a presença
do fantástico como categoria estética na obra da
escritora Lygia Fagundes Telles.
A função do fantástico no conto analisado é
produzir esteticamente o efeito de medo ou de
curiosidade no leitor, alongando o suspense até o
clímax da história.
Pela presença do fantástico, os leitores são
transportados para um mundo imaginário por meio de
recursos intencionalmente projetados no sentido de
construir esteticamente o mistério e providenciar, ao
jovem leitor, a experiência, ainda que no plano
simbólico, com o inesperado e o surpreendente da
vida.
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A varanda de frangipani (2007) gira em torno de
um assassinato que ocorre num asilo, uma antiga
fortaleza colonial. O narrador, Ermelindo Mucanga, um
xipoco – fantasma –, contrariado retorna ao mundo dos
vivos no corpo do inspetor de polícia Izidine Naíta com
a missão de descobrir quem matou Vasto Excelêncio,
diretor do asilo de São Nicolau.
Naíta, o responsável pela investigação, enfrenta
dificuldades para desvendar o crime, já que todos se
declaram
culpados.
Quando
interrogados
–
funcionários e idosos – contam como mataram o
diretor e o motivo pelo qual merecia morrer. As
declarações são tão convincentes quanto descabidas –
na concepção do inspetor. No entanto, tais confissões
apresentam aspectos importantes para o resgate
proposto por Mia Couto: a identidade moçambicana,
relacionada à cultura e tradição.
No terceiro capítulo, por exemplo, a primeira
confissão, Navaia Caetano, um dos idosos que vive no
asilo, descreve um ritual ao qual foi submetido para
que não morresse, já que sofria de um “mal” adquirido
no nascimento. O diretor do asilo, um negro
moçambicano que assume uma condição de poder,
desfaz do rito, na tentativa de afastar/silenciar a
tradição:
– Que merda é esta? Que se
passa aqui? [Reclama o diretor]
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Nossa cerimónia [de Navaia
Caetano e os outros idosos] era
bruscamente interrompida por
Vasto Excelêncio. O director
abusou de boca, sujou-nos o
nome.
– Eu não disse que estão
proibidas estas macacadas no
asilo?
Os outros velhos explicaram:
aquela cerimónia era para me
salvar a mim. O mulato me
olhou, espantado. Se aproximou
do meu leito como se se quisesse
certificar da minha identidade.
Quando seus olhos se fixaram
nos meus foi como se um golpe o
derrubasse. Sacudiu a cabeça,
esfregou
as
pálpebras
a
esborratar a visão. Depois, viroume costas e proclamou:
– Ou me arrumam já esta merda
ou pego fogo a tudo, bebidas,
velhos, crianças, tudo (COUTO,
2007, p.36 – grifo da autora)

Vasto Excelêncio não se reconhece nessa prática
religiosa e usa da violência para tentar “silenciá-la”,
denomina-a “macacada”. Por um momento, o diretor
perde a “superioridade” ao fixar o olhar no homem
submetido ao ritual, como se resgatado dessa cegueira
“colonizadora”, mas, ao esfregar as pálpebras, retorna à
realidade, à hierarquia, ao poder adquirido. Nesse
sentido, Albert Memmi afirma que o sujeito
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“socialmente oprimido por alguém mais poderoso que
ele, encontra sempre um outro menos poderoso que
possa oprimir, fazendo-se assim, por sua vez, tirano”
(2007, p.50). O colonizado munido de poder reproduz o
comportamento do colonizador e a hierarquia
estabelecida na colônia. Resulta em uma relação que
não pode ser considerada solidária, já que existe um
“jogo” explícito de poder que envolve perdas e ganhos.
Por outro lado, o romance apresenta imbricamentos
que constituem os intercâmbios culturais.
No quinto capítulo, Domingos Mourão,
português – Xidimingo como foi batizado pelos idosos –
, conta sua história e também assume ter matado o
diretor. Quando se refere ao seu apelido, o velho
português afirma que “ganhei afecto desse rebaptismo:
um nome assim evita canseira de me lembrar de mim”
(COUTO, 2007, p.45). Morão passa a ser um deles,
segundo Memmi,
para conseguir se tornar um
desertor, ao que ele enfim se
decidiu, não basta aceitar
totalmente aqueles pelos quais
deseja ser adotado, é preciso
ainda ser adotado por eles
(2007, p.73)

O batizado sublinha a aceitação dos ex-colonizados e
reafirma a condição do português/ex-colonizador de
desertor.
Essas relações (colonizador x colonizado ou
colonizador = descolonizado) tentam, de certa forma,
desfazer a superioridade impregnada no pensamento
dominante frente à imposição de um comportamento
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inferior (subalterno) do colonizado. Se, de um lado,
temos o diretor que nega sua origem ao reproduzir
praticas autoritárias, de outro, contamos com Morão,
na tentativa de uma condição igualitária após a
descolonização, uma “utopia”, já que as marcas,
principalmente a cor da pele, evidenciam as relações
binárias estabelecidas desde a colonização.
No nono capítulo, Nãozinha, a feiticeira, conversa
com o velho português e Nhonhoso – o pequeno ancião
– e, de repente, são chamados ao gabinete de Vasto
Excelêncio. Nhonhoso não cumpriu a ordem do diretor
para derrubar a árvore – o frangipani – logo, seria
castigado:
Então, Excelêncio se virou para
Nhonhoso e gritou:
– Mandei-lhe cortar a árvore do
tuga e você desobedeceu. Agora
já sabe...
– Eu sei. Mas estou a pedir uma
coisa: não chame ninguém para
me bater.
Depois, virando-se para o velho
português, Nhonhoso implorou:
– Por favor, você me bata.
– Bater-te!? Estás doido?
– Eu não quero que seja um
preto a me bater.
– Não me peça isso, Nhonhoso.
Eu não posso, não sou capaz.
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Nesse momento, o director
interrompeu. Perguntou ao
branco, com o maior sarcasmo:
– Não diga que você nunca
arreou num preto. Heim, patrão?
Sublinhava bem a palavra
"patrão". Nhonhoso, para nossa
surpresa,
juntou
voz
a
Excelêncio:
– Sim, me satisfaça esse pedido,
patrão.
– Não entendo, Nhonhoso: agora
eu sou ‘patrão’? (COUTO, 2007,
p.83)

Constatamos como essas cicatrizes colonizadoras
perduram e reforçam a desigualdade que não permite
que o sujeito “não-branco” faça parte de uma “elite”
branca, hetero, cristã, capitalista, ou seja, não atende
aos padrões euro-centro-norteamericanos. Ao mesmo
tempo em que o colonizador cala/nega/afasta a cultura
local, o nativo nega sua tradição. Couto (2007) busca,
através da narrativa, resgatar as práticas culturais e
expor a desvalorização pela qual passa a tradição
moçambicana.
Propomos, neste estudo, uma reflexão a partir
das marcas culturais presentes na tessitura romanesca
que configura uma produção literária caracterizada por
uma das modalidades do Insólito: o Realismo
Maravilhoso. Desse modo, recorremos ao Real
Maravilhoso Americano, de Alejo Carpentier (1968), a
fim de identificar essas huellas – digitais, marcas
permanentes – previstas na cultura, na tradição de um
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determinado povo que se revelam no romance em
análise e marcam a narrativa realista maravilhosa.
A pluralidade cultural assinalada na narrativa em
estudo marca o Real Maravilhoso que, por sua vez,
fundamenta o Realismo Maravilhoso, no entanto, não
devemos afirmar que são sinônimos. Os dois termos
estão relacionados sim à cultura, porém, o primeiro
trata-a diretamente, enquanto que o segundo
determina a elaboração de um discurso literário.
Segundo Louis Phillipe Dalambert (2013), é através da
diversidade cultural que o Real Maravilhoso se faz
presente não só na conceituação do termo, mas,
principalmente, na elaboração do romance de caráter
realista-maravilhoso.
O Realismo Maravilhoso define de forma mais
clara e precisa uma narrativa imbuída de mitos e
tradições pertencentes ao cerne cultural. A essa
discursividade, são atribuídas circunstâncias e
motivações extrínsecas e intrínsecas nas quais o sujeito
está inserido e não gera qualquer inquietação sobre a
credibilidade dos eventos, o insólito é assimilado
naturalmente. Segundo Chiampi,
no Realismo Maravilhoso, o
objetivo de problematizar os
códigos sócio-cognitivos do
leitor, sem instalar o paradoxo,
manifesta-se nas referências
frequentes à religiosidade,
enquanto modalidade cultural
capaz de responder à sua
aspiração
de
verdade
suprarracional (1980, p.63)
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Tomando como base o leitor do Realismo
Maravilhoso, constata-se a experiência axiológica do
receptor perante a narrativa, pois “supera certas
limitações e condicionamentos impostos pelo
antagonismo entre o real e o irreal” (CHIAMPI, 1980,
p.67). O leitor reconhece os elementos e os eventos
apresentados no romance, contribui com a
interpretação e acrescenta sua vivência sociocultural à
assimilação da narrativa realista maravilhosa já que os
elementos culturais pertencem ao universo de receptor.
Os rituais regidos pela feiticeira Nãozinha não
causam hesitação. O estranhamento se estabelece, os
sujeitos inseridos nesse contexto contribuem com os
eventos insólitos. A crença remete à manutenção da
tradição e nesse contexto elabora uma realidade no
texto ficcional. Navaia Caetano, o menino velho,
explana a “maldição” adquirida pelo fato do pai dele
não ter respeitado o resguardo da mãe.
Quando ela [a mãe de Navaia
Caetano] paria um novo menino,
desaparecia o anterior filho. Mas
todos esses que se sucediam
eram idênticos, gotas rivalizando
a mesma água. A gente da aldeia
suspeitava de castigo, uma
desobediência às leis dos
antigos. Qual a razão desse
castigo? Ninguém falava, mas a
origem do mal todos conheciam:
meu pai visitava muito o corpo
de minha mãe. Ele não tinha
paciências para esperar durante
o tempo que minha mãe
aleitava. É ordem da tradição: o
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corpo da mulher fica intocável
nos primeiros leites. Meu velho
desobedecia.
Ele
mesmo
anunciou como superar o
impedimento. Levaria para os
namoros um cordão abençoado.
Quando se preparasse para
trebeliscar
a
esposa
ele
amarraria um nó na cintura da
criança. O namoro poderia então
acontecer sem consequências.
Resolvia-se, na aparência, o
adoentado destino de minha
mãe. Digo bem, na aparência.
Porque começou aí minha
desgraça. Agora sei: nasci de um
desses nós mal atados na cintura
de um falecido irmão (COUTO,
2007, p.27)

A tradição moçambicana, segundo a narrativa
coutiana, prevê alguns comportamentos que, se não
forem respeitados, repercutirão em algo ou alguém.
Isso fez de Navaia Caetano um menino que envelhecera
em apenas um dia e, para não morrer, ele não pode,
nunca, contar totalmente a verdade. O estranhamento
está presente no Realismo Maravilhoso, mas não
assusta o leitor inserido no evento insólito, é estanho e
conhecido; o receptor percebe o “oculto” como se
estivesse sempre ali, presente, “escondido”, contudo,
lhe é familiar. Chiampi (1980) afirma que, diferente de
outras modalidades do Insólito, o Realismo Maravilhoso
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propõe um ‘reconhecimento
38
inquietante’, [..] ‘Heimliche’, o
familiar coletivo, oculto e
dissimulado pela repressão da
racionalidade. [...] o realismo
maravilhoso
visa
tocar
a
sensibilidade do leitor como ser
da coletividade, como membro
de uma (desejável) comunidade
sem
valores
unitários
e
hierarquizados (1980, p.69)

Segundo
Figueiredo,

Antonio

R.

Esteves

e

Eurídice

a ideia não é exibir o Realismo
Maravilhoso como o melhor,
mas, simplesmente, como
diferente, pela simples razão
de que vem da maior e mais
complexa
mestiçagem
do
mundo (2010)

38

Unheimlich (estranho, sinistro) deu título a um famoso ensaio de
Freud de 1919: “O estranho”. “Um dos sentidos de unheimlich,
como o próprio Freud destacou, é justamente o de unbehaglish (o
que provoca mal-estar). Se de certo modo podemos dizer que a
psicanálise procedeu à revelação do Unheimlich da psique do
indivíduo, ou seja, revelou ‘tudo aquilo que deveria ter
permanecido em segredo e oculto e veio à luz’ (na definição do
filósofo idealista Schelling, aprovada por Freud), no caso deste
ensaio de 1930 Freud procura mostrar o oculto, o segredo, por
detrás de toda cultura e da nossa humanidade, ou seja, seu malestar e suas origens mais profundas” (SELIGMANN-SILVA, 2010,
p.25). Logo, heimlich é tudo aquilo que permanece secreto, oculto,
pertencente a casa, familiar, doméstico, íntimo, algo escondido,
secreto, oculto.
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não levam em conta somente a diversidade de etnias;
os autores consideram que o mais importante e que se
destaca dentro do Realismo Maravilhoso é a
pluralidade cultural fundida na vida e na literatura.
Buscamos, neste estudo, a caracterização da
modalidade narrativa presente no romance.
Destacamos o Real Maravilhoso, termo cunhado por
Alejo Carpentier (1968), que estabelece essa relação do
discurso cultural, da tradição e do imaginário
constituído a partir de uma experiência axiológica do
sujeito inserido num determinado tempo/espaço com a
produção narrativa.
Desse modo, o Realismo Maravilhoso se dá por
meio de dois critérios: o da representatividade –
a capacidade de expressar um
espaço
cultural,
uma
sociedade, uma problemática
histórica, com uma perspectiva
não
documental,
mas
integradora de várias faces do
real (CHIAMPI, 1980, p.135)

– e o da experimentação – “prática de técnicas
narrativas audazes ou renovadoras com relação ao
envelhecimento instrumental do realismo-naturalismo”
(1980, p.135). A varanda de frangipani (2007) se
enquadra nos dois critérios, o asilo representa
Moçambique, a partir de um espaço cultural em que se
destacam práticas audazes e conflitos de uma
sociedade impregnada de crenças, mitos e ritos.
O romance não é um documento histórico, mas
evidencia a problemática histórica na qual Ermelindo
Mucanga – o xipoco – é conduzido à realidade e
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transita pelo mundo dos viventes e dos não-viventes.
Na verdade, a proposta do romance não é descobrir o
culpado pelo crime, mas através de Izidine Naíta
recuperar o discurso identitário baseado em uma
tradição cultural, sem buscar a “pureza” moçambicana,
mas uma identidade ressignificada e atravessada pela
diversidade pluricultural. Nessa perspectiva, as
personagens de A varanda de frangipani contribuem
com o desfecho e evidenciam o discurso moçambicano
pluricultural que influencia não só os sujeitos sociais,
mas, também, a produção literária, observada na
narrativa coutiana.

CARPENTIER, Alejo (1968). El reino de este mundo. 3.ed.
Montevideo: Arca.
CASTRO-GÓMEZ, Santiago; GROSFOGUEL, Ramon (2007).
“Prólogo. Giro decolonial, teoría crítica y pensamiento
heterárquico”. In: CASTRO-GÓMEZ, Santiago; GROSFOGUEL,
Ramon (Orgs.). El giro decolonial: reflexiones para uma
diversidad epistêmica más allá del capitalismo global.
Bogotá: Siglo del Hombre, Universidad Central, Instituto de
Estudios Sociales Contemporáneos, Pontificia Universidad
Javeriana, Instituto Pensar. p.9-24.
CHIAMPI, Irlemar (1980). O realismo maravilhoso. São Paulo:
Perspectiva.
COUTO, Mia (2007). A varanda de frangipani. São Paulo:
Companhia das Letras.
DALEMBERT, Louis Philippe (2013). “Espaços do imaginário
latino-americano: o real maravilhoso de Alejo Carpentier”.
Tradução: André Mitidieri e Rodrigo dos Santos Mota. In:

747

SILVA, Denise Almeida (Org.). Poéticas do espaço, geografias
simbólicas. Frederico Westphalen: URI. p.61-76.
ESTEVES, Antonio R.; FIGUEIREDO, Eurídice (Org.) (2010). “O
realismo mágico e o realismo maravilhoso”. In: FIGUEIREDO,
Eurídice (Org.). Conceitos de literatura e cultura. Juiz de Fora:
EdUFJF. p.93-414.
FANON, Frantz (1968). Os Condenados da Terra. Rio de
Janeiro: Civilização Brasileira.
MEMMI, Albert (2007). Retrato do colonizado precedido do
Retrato do colonizador. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira.
SAID, Edward W (2011). Cultura e imperialismo. Tradução:
Denise Bottmann. São Paulo: Companhia das Letras.
SELIGMANN-SILVA, Márcio (2010). “Prefácio: a cultura ou a
sublime guerra entre Amor e Morte”. In: FREUD, Sigmund. O
mal-estar na cultura. Tradução: Renato Seligmann-Silva.
Porto Alegre, RS: L&PM. p.21-38.
TODOROV, Tzvetan (1975). Introdução à literatura fantástica.
Tradução: Maria Clara Correa Castello. São Paulo:
Perspectiva.

748

Luciana Morais da Silva (UERJ)

As reflexões sobre a ficção insólita têm
despertado bastantes discussões a respeito de textos
cujas estratégias de construção narrativa apontam para
a sublimação das frustrações humanas. O mundo
absurdo, caótico, frustrante, no qual o impossível e o
não comprovado são vivenciados, referido por Bella
Josef, em A máscara e Enigma (2006), é, senão similar,
muito próximo da especial ordenação do caos presente
na análise de Lenira Marques Covizzi, em O insólito em
Guimarães Rosa e Borges (1978), em que relata a nova
tendência da arte para conter o caos, principalmente ao
instaurar o conceito e a manutenção do absurdo no
mundo atual, espaço em que “tudo é posto em xeque”
(COVIZZI, p.41) com “o desdobramento do real [...] em
formas que o negam como tal” (JOSEF, p.202).
Nesse quadro, os eventos insólitos irrompem no
universo narrativo, em que as personagens denunciamno, através do estranhamento, quer inicial, quer
contínuo, refutado ou aceito. Por vezes, a narração
recorre a acontecimentos de base histórica – na
acepção de Tzvetan Todorov, seria a instituição de uma
supra-realidade normatizada.
O texto, assumindo a faceta de transgredir
mundos, “pode alcançar tamanha força de convicção
que até estórias fantásticas se impõem como
quasereais” (ROSENFELD, 2011, p.21). Assim, a
construção de um mundo possível em que o insólito
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ficcional se manifeste permite uma transposição de
níveis narrativos, fazendo com que sonho e realidade
dialoguem, pois, como observa Marie-Laure Ryan,
“para um mundo ser possível, ele deve estar ligado ao
mundo atual por uma relação de acessibilidade” (RYAN,
2012).
Dessa maneira, o insólito com sua “carga de
indefinição própria de seu significado” (COVIZZI, 1978,
p.26), constrói-se a partir da crise, da configuração de
um mundo não sólito, posto que essa constante, no
sentido do não-acreditável, desusado, incrível contenha
manifestações congêneres como: ilógico; mágico;
fantástico; absurdo; misterioso; sobrenatural (COVIZZI,
1978, p.36). O insólito, no seiomesmo do universo
racional das coisas, surge como incoerente com esse
reino pretensamente coerente e racional em que
julgamos viver (PRADA OROPEZA, 2006, p.58). Nessa
literatura de mudança, caracterizadapela constituição
de mundos a partir da crise, da ruptura, o incoerente se
manifesta, tornando os elementos do discurso como
eixos fundamentais para demarcar a composição de
mundos possíveis ficcionais em que o inesperado se
manifeste.
Os Mundos Possíveis Ficcionais – mundos
correlatos aos do quotidiano, em que atuam os seres
de papel – são, de acordo com Umberto Eco,
constructos
culturais
sobrepostos,
limitados,
provisórios e ad hoc (2011, p.112), mundos narrativos
que têm condição de encenar a ficcionalidade (REIS,
2001, p.372). Assim,
para nos impressionar, nos
perturbar, nos assustar ou nos
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comover até com o mais
impossível
dos
mundos,
contamos
como
nosso
conhecimento do mundo real.
Em
outras
palavras,
precisamos adotar o mundo
real como pano de fundo.

Isso significa que os mundos ficcionais são
parasitas do mundo real [...]
devemos entender que tudo
aquilo que o texto não
diferencia explicitamente do
que existe no mundo real
corresponde
às
leis
e
condições do mundo real (ECO,
1994, p.93)

Com isso, percebe-se que, nesses mundos
ficcionais, a personagem
desliza por entre nossas
percepções mutáveis, como
um barco se movendo entre
barragens. Começamos numa
certeza mal colocada e
terminamos no mistério sem
lugar fixo (2011, p.98)

Para Lubomír Dolezel “os mundos possíveis da ficção
são artefatos produzidos por atividades estéticas”
(1999, p.32-33 – negritos da autora e grifos do original).
Posto que são os sistemas semióticos que constroem os
mundos possíveis ficcionais (DOLEZEL, 1999, p.33). Sem
conflitos, mas em diálogo, os seres de papel,
construídos também como artefatos nesses mundos
ficcionais, são capazes de reafirmar o insólito, dando
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destaque às incertezas, porém colocando o leitor, por
vezes, diante de certa dúvida: verdade ou mentira? Real
ou irreal?
A construção de mundos possíveis ficcionais em
que o insólito se manifesta pode ser percebida em “A
noiva da casa azul” (RUBIÃO, 2005, p.51-57), de Murilo
Rubião. O narrador autodiegético (depois dizer o que é;
para publicação), em constante transformação, é
movido pela raiva e parte em busca de sua namorada,
sublinhando apenas que como descrito em uma carta,
portanto um documento, ela deveria ter seguido para
Juparassu. Como ele mesmo destaca:
não foi a dúvida e sim a raiva
que me levou a embarcar no
mesmo dia com destino a
Juparassu, para onde deveria
ter seguido minha namorada,
segundo a carta que recebi.
Sim, a raiva. Uma raiva
incontrolável,
que
se
extravasava
ao
menor
movimento
dos
outros
viajantes,
tornando-me
grosseiro, a ponto dos meus
vizinhos de banco sentirem-se
incomodados, sem saber se
estavam
diante
de
um
neurastênico ou débil mental.
(RUBIÃO, 2005, p.51)

Não há nada estranho em receber cartas, nem
muito menos em procurar um parceiro perdido,
principalmente após a leitura de uma misteriosa carta.
Contudo, a raiva exagerada, que causa incômodo aos
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vizinhos fornece as ferramentas para que se questione
a constituição desse narrador. De acordo com Rosalba
Campra, o narrador que diz “eu”, “se coloca en el
mismonivel de existencia – de experiencia – que los
personajes y eldestinatario” (CAMPRA, 2001, p.170),
como pseudopessoa tem uma percepção do real
“intrínsecamente viciada de parcialidad” (2001, p.170).
O narrador, essa entidade fictícia a quem cabe a
tarefa de enunciar o discurso (REIS, 2001, p.354),
poderia ser, talvez, um ente desequilibrado, como ele
mesmo afirma, acerca da reação de seus interlocutores.
Suas atitudes seriam, no decorrer da narrativa,
motivadas pela própria Dalila, sua noiva, afinal, como
observa:
que necessidade tinha [Dalila]
de me escrever que na véspera
de partir do Rio dançara
algumas vezes com o exnoivo? Se ele aparecera por
acaso na festa, e se fora por
simples questão de cortesia
que ela não o repelira, porque
mencionar o fato? (RUBIÃO,
2005, p.51)

As dúvidas e a atitude furiosa do narrador
deixam-no em suspeição, pois como se pode acreditar
em um narrador que diz “eu” e que envolvido nos fatos
vai revelando-os pelo viés da hesitação. Assim, a
manifestação do insólito, como se verá, ocorre em um
mundo coerente com a realidade dos seres de carne
osso, porém até mesmo o narrador gera um
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crescimento gradativo das incoerências presentes no
texto.
A viagem empreendida pelo narrador para
Juparassu em um trem é aparentemente um ato
corriqueiro e quotidiano, já que dentro de meia hora
chegaria a Juparassu, principalmente ao, em seguida,
visualizar a “estaçãozinha amarela” (RUBIÃO, 2005,
p.52). A contagem de tempo, bem como a percepção
da distância, ancora a narrativa ao movimento espaço
temporal reconhecido pelo senso-comum.
Segundo Nelly Novaes Coelho, acerca das
narrativas de Murilo Rubião:
sem dúvida, a mescla do real
cotidiano ao fantástico (que é
a constante destes contos),
apresentada de maneira tão
direta, simples e objetiva, é o
primeiro elemento a arrancar
o leitor de sua acomodada
visão normal para atirá-lo, em
seguida, a um insólito mundo,
com todas as características
aparentes daquele tão seu
conhecido, no dia-a-dia; onde,
porém, de repente parece
faltar-lhe o chão aos pés, pois
as coisas mais inverossímeis
começam a acontecer, sem
que ninguém ali se sinta
perturbado ou se dê conta do
extraordinário
que
aquilo
representa. (1966, p.3)

Se não bastasse a oscilação do narrador
autodiegético, a contagem do tempo no âmbito da
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narrativa é bastante significativa, pois o mesmo
narrador que conta os trinta minutos que faltam para
chegar a Juparassu, depois mais quinze minutos, é o
que desconhece a situação de sua cidade, como se de
lá tivesse saído há muito tempo. Ainda no trem é
questionado:
- O senhor pretende mesmo
desembarcar em Juparassu?
- Claro. Onde queria que eu
desembarcasse?
- É muito estranho que alguém
procure esse lugar. (RUBIÃO,
2005, p.52)

A pergunta causa estranhamento, porém nada
que apagasse a alegria do narrador em estar, mais uma
vez, em sua cidade. Afinal, a última vez que esteve em
sua cidade foi no verão passado, por ocasião da morte
de seu pai (RUBIÃO, 2005, p.53), data em que os
moradores da Casa Azul tornaram-se mais familiares,
devido à troca de visitas.
No desembarque em Juparassu, na estaçãozinha,
o narrador volta a estranhar os argumentos dos
agentes, que respondem contrariados ao seu desejo de
passar férias em sua casa de campo:
- Não sei como poderá.
- É coisa tão fantástica passar o
verão em Juparassu? Ou quem
sabe, andam por aqui temíveis
pistoleiros?
- Pistoleiros não há, mas
acontece que as casas de
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campo estão em
(RUBIÃO, 2005, p.54)

ruínas.

A menção às ruínas leva o narrador a
experimentar um “momento de hesitação” (RUBIÃO,
2005, p.54), pois se tratava aparentemente de uma
“desagradável brincadeira” (2005, p.54). Contudo, no
decorrer da narrativa, as afirmações em torno das
ruínas se reiteram, com o narrador justificando sua
insistência em passear pela cidade dizendo:
procurei tranquilizar o meu
interlocutor, pois pressentia
estar sob suspeita de loucura.
Menti-lhe dizendo que há
muitos anos não vinha àquelas
paragens. O meu objetivo era
apenas de rever lugares por
onde passara em data remota.
(RUBIÃO, 2005, p.54)

A perplexidade do narrador diante dos relatos de
abandono e ruínas vai de encontro à sua percepção
sobre a beleza do lugar, como se vê em: “nunca
Juparassu apareceu tão linda e nunca as suas serras
foram tão azuis” (RUBIÃO, 2005, p.53). O lugar do Belo
é também aquele maculado pela perda da
familiaridade, cenário em que o narrador, munido de
imaginação e sonho, abre mão do retorno ao lar,
mentindo para não ser designado paranoico.
A construção do mundo possível ficcional –
mundos correlatos aos do quotidiano, em que atuam os
seres de papel – em Rubião tangencia o tema da
loucura – a consciência do limite, ligado ao tema da
persona dividida e ao do visionário (CESERANI, 2006,
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p.83) –, pois nele o narrador ou alguma personagem
está louco. Afinal, existiam ou não ruínas em
Juparassu? A narrativa dá indícios da estranheza
presente na passagem do tempo, bem como a
concretização do que poderia ser chamado de loucura,
já que o narrador constata:
não caminhara mais de vinte
minutos, quando estaquei
aturdido: da minha casa
restavam somente as paredes
arruinadas, a metade do
telhado
caído,
o
mato
invadindo tudo.
Apesar
das
coisas
me
aparecerem com extrema
nitidez,
espelhando
uma
realidade impossível de ser
negada,
resistia
à
sua
aceitação. (RUBIÃO, 2005,
p.55)

O acontecimento não é bem explicado, já que a
única “testemunha” presente no lugar e que poderia
relatar o motivo das ruínas enfatiza:
Sei da história toda, contada
por meu pai.
A seguir, relatou que a
decadência da região se
iniciara com uma epidemia de
febre amarela, a se repetir por
alguns anos, razão pela qual
ninguém mais se interessou
pelo lugar. Os moradores das
casas de campo sobreviventes
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nunca mais voltaram, nem
conseguiram
vender
as
propriedades. (RUBIÃO, 2005,
p.55)

O colono, assim como os vinte minutos até a
propriedade, corrobora a aura insólita do espaço, do
cenário em Rubião, visto que a serra que nunca estivera
tão azul, torna-se, em consequência, o lugar de
sucessivas epidemias. A doença, do mesmo modo que
as ruínas, deixou como resultado para Juparassu o vazio
de pessoas e de sentidos. O mundo possível ficcional
em que o narrador se depara com as ruínas de um
tempo longínquo, mas que para ele teria ocorrido no
verão passado, é o mesmo dividido entre as doenças e
a ausência de Dalila. Para o narrador a imagem viva de
Dalila permanecia ao seu lado, esperando-o chegar
àquela cidadezinha do interior, contudo, o colono
revela que a moça morrera.
Nesse momento, as esperanças do narrador são
rompidas e, com passos trôpegos, ele alcança a vista
das ruínas da Casa Azul, e observa: “avistei-as sem
assombro, sem emoção. Cessara toda a minha
capacidade emocional” (RUBIÃO, 2005, p.56). A visão
das ruínas guiam-no para um outro mundo não mais
azul e emocional, ao contrário, descolorido e quieto, à
medida que se aproximava da casa da namorada.
O conflito em que se vê envolvido o narrador
levam-no a mergulhar na escuridão do mundo, pois o
horror da perda do tempo e, por conseguinte, de sua
história de amor, fazem-no perceber, como se pode
notar, marcas de um mundo sombrio a despertar:
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chego ao quarto dela: teias de
aranha. Vazio, vazio, meu
Deus! Grito: Dalila, Dalila!
Nada. Corro aos outros
quartos. Todos vazios. Só teias
de aranha, as janelas saindo
das paredes, o assoalho
apodrecendo (RUBIÃO, 2005,
p.56)

No mundo possível ficcional, o narrador é vítima
da irrupção do insólito, visto que não se sabe muito
bem se as ruínas são fruto da passagem do tempo ou
se devaneios desse ente que figura na ficção. O
narrador, que grita por Dalila e repara no vazio doloroso
ao lado de aranhas, não é o mesmo que chegara a sua
cidade natal.
O recurso ao narrador possivelmente louco,
cercado pela dúvida entre a existência de um verão
passado de que se lembra, e a “perda” de sua cidade
devido a uma sucessão de desgraças que a
acometeram, não deixa que se encontrem respostas. O
mundo possível elaborado por Rubião é pouco a pouco
invadido pelo inesperado, principalmente pela presença
de um narrador não confiável, já que sobre suspeita
devido ao uso recorrente de adjetivos como paranoico,
desvairado e louco. O sujeito, em “A noiva da Casa
Azul” (RUBIÃO, 2005), é construído pelo excesso,
apaixonado e ciumento em demasia, talvez tomado
pela loucura em outros momentos, até entregar-se ao
desespero.
O narrador tão capacitado a contar o tempo,
desde a viagem até os momentos de sua chegada a
Juparassu, acaba submetido às ruínas, haja vista à
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passagem do tempo, passível de percepção apenas pela
mudança da luz no cenário descrito, demonstrado no
trecho: “a noite já estava aparecendo por entre o teto
fendido. Grito ainda: Dalila, Dalila, meu amor! Corta-me
a agonia” (RUBIÃO, 2005, p.56). O sujeito que contava o
tempo em minutos é o mesmo que vê à noite aparecer
“entre o teto fendido”, mais uma vez deixando
transparecer sua falibilidade.
Vale ressaltar que a sucessão de acontecimentos
inóspitos, e a chegada da noite, contribuem para a
impossibilidade de definições, o sujeito que outrora
apenas queria reencontrar o namorado descobre que
todo o seu mundo havia desmoronado. No mundo
possível narrativo, a personagem de Murilo Rubião
descobre-se imersa nos labirintos de sua Juparassu que,
insolitamente, existe apenas em ruínas. O inesperado
construído no texto vai gradativamente sendo levado
ao seu máximo, deixando um leque de
questionamentos em torno da história de Juparassu.
Entretanto, sem respostas o mundo narrativo denuncia
a quebra da própria personagem, a qual acaba aos
gritos, abandonando de certo modo a racionalidade,
ainda que deixando o leitor imerso em dúvidas
decorrentes das marcas construídas nos mundos
possíveis do insólito.
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Luís Antônio Contatori Romano (IEB-USP)

Em Problemas da Literatura Infantil, obra breve,
esclarecedora e não menos marcada pela discreta
erudição que caracterizava Cecília Meireles, a poeta,
que escrevendo no início da década de 1950, tempo em
que ainda estavam muito vivas as trágicas memórias
das duas guerras mundiais do século XX, afirma que:
A
Literatura
Tradicional
apresenta esta particularidade:
sendo diversa em cada país, é
a mesma no mundo todo. É
que a mesma experiência
humana sofre transformações
regionais, sem por isso deixar
de ser igual nos seus impulsos
e idêntica nos seus resultados.
Se cada um conhecer bem a
herança tradicional de seu
povo, é certo que se admirará
com a semelhança que
encontra, confrontando-a com
a dos outros povos. (MEIRELES,
1984, p.78-79)

Mais adiante, Cecília Meireles considera que a
Literatura Infantil, que situa no campo da grande
Literatura, também deve ser universalizada e, dessa
forma, adquira “um conteúdo que ajude à formação
desse ‘humanismo’ de que sentimos tanta falta nas
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gerações destes últimos tempos” (MEIRELES, 1984,
p.152).
Podemos entender que em um primeiro sentido,
a autora refere-se a universalizar a Literatura Infantil
para formar crianças leitoras, pois sabemos que essa foi
uma preocupação de Cecília Meireles, que fundou a
primeira biblioteca pública infantil do Brasil, no Rio de
Janeiro, na década de 1930. Podemos também
entender, retomando a primeira citação, que
universalizar a Literatura Infantil é fazer com que as
literaturas dos diferentes povos circulem, para que cada
um conheça melhor os seus Outros. Conhecer os seus
Outros é também percebê-los como semelhantes, daí a
ação humanizadora da literatura. E conhecer o Outro
através de sua literatura é perceber que esta é em si
mesma universal, pois aborda temas comuns à
humanidade e se constrói a partir de múltiplas
ressonâncias intertextuais.
Este artigo tem por objeto de discussão a história
da personagem Coraline, que dá título ao romance de
Neil Gaiman, adaptado como animação para o cinema,
em versão dirigida por Henry Selick. A abordagem parte
essencialmente de dois pilares: a universalidade da
temática de Coraline e os possíveis novos significados
que as possíveis referências intertextuais com outras
obras da grande Literatura, não necessariamente
infantil, adquirem na tessitura da história de Neil
Gaiman e em sua adaptação para o cinema.
A história de Coraline trata de uma problemática
universal discutida por Freud no breve artigo
“Romances Familiares”, de 1908, a saber: os conflitos
vividos pela criança na fase de latência frente aos
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limites que os pais e a sociedade lhe impõem, o que
Freud associou ao Princípio de Realidade. Para dar
vazão aos seus anseios por prazer ilimitado, a criança
comumente constrói fantasias de pais ideais, que não a
frustrariam. Na obra em foco, Coraline é uma menina
de dez anos, cujas fantasias conduzem ao
desdobramento das figuras materna e paterna na
“outra mãe” e no “outro pai”, imagens mais elevadas
dos pais verdadeiros e construídas segundo o Princípio
de Prazer.
Vamos nos centrar, principalmente, na adaptação
da
história
de
Coraline
como
animação
cinematográfica, mas também abordaremos diferenças
em relação ao livro de Neil Gaiman no tratamento da
expressão da travessia dessa personagem da fase de
latência para o início da puberdade, quando ressurgem
conflitos edípicos.
Na versão cinematográfica, encontramos a
inserção de elementos que didatizam o conflito de
Coraline entre a realidade e a fantasia de pais que se
dediquem plenamente a ela, assim como o acréscimo
de novas personagens, como o menino Wybie e dois
amigos distantes, que ela vê através de uma espécie de
fotografia digital, elementos que contribuem para
inseri-la num contexto de socialização. No livro de Neil
Gaiman, Coraline é uma espécie de heroína solitária,
que, por meio da própria inteligência, consegue vencer
a “outra mãe” para salvar e aceitar a imagem dos pais
reais, o que remete ao processo de constituição das
identificações da personagem e de sua singularização.
Coraline é filha única de uma família
contemporânea, em que ambos os pais trabalham, a
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maior parte do tempo em casa, diante de um
computador e de livros, o que exige muita
concentração. Assim, as demandas por atenção e afeto
acabam sendo um estorvo para eles, que tentam
direcionar o investimento libidinal da garota para
objetos externos, como explorar a casa de cento e
cinquenta anos para onde a família acabou de se
mudar. Trata-se de um imenso casarão cor-de-rosa que
foi dividido em vários apartamentos amplos, um dos
vizinhos é adestrador de um circo de ratos; em outro
apartamento
vivem
duas
senhoras,
atrizes
aposentadas. É aos vizinhos também que Coraline se
dirige em suas demandas por atenção.
No lar de Coraline, as tarefas domésticas são
divididas pelos pais: à mãe cabe limpar e arrumar a
casa, embora o filme não a focalize em nenhum
momento exercendo essas atividades; ao pai cabe
cozinhar, uma comida que a garota detesta. Ela própria
tem suas responsabilidades na divisão das tarefas
domésticas, o que fica claro quando é focalizada
retirando a sua mala do carro, que havia ficado ali,
mesmo depois de a família já haver se instalado na
casa, sugerindo que cabe à menina cuidar das próprias
coisas.
Embora não se sinta tão acolhida pelos pais
como desejaria, e como toda criança deseja, por outro
lado, a relativa condição de solidão que vive a torna
uma menina curiosa, inteligente, destemida. Assim,
nessa estrutura familiar em que cada um tem
responsabilidades definidas e que a relativa ausência
dos pais não é compensada por superproteção e
muitos presentes, ela adquire certa liberdade,
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responsabilidades e muita autonomia. Essa autonomia
se manifesta na busca de objetos externos para os
quais possa direcionar sua energia, tanto objetos
substitutivos de afeto, como as frequentes visitas às
duas atrizes aposentadas, quanto objetos de
curiosidade, como a exploração que faz da paisagem,
de um poço próximo ao casarão e do próprio
apartamento em que vive, onde descobre uma sala que
tem uma porta fechada com tijolos, mas que,
paradoxalmente, está trancada a chave. Teria sido uma
antiga passagem para o apartamento vizinho, que está
vazio. A dupla negação da passagem: fechada por
tijolos e trancada a chave, desperta enorme
curiosidade na menina. Em sua fantasia, essa dupla
negação se anula e a porta se abrirá para um túnel. O
suave caminho através do túnel, que sugere um útero,
a levará à casa da “outra família”, materialização de sua
fantasia de acolhimento, realização imaginária de uma
espécie de retorno à barriga da mãe, ou à maternagem
da primeira infância. A porta duplamente fechada, que
se abre para Coraline, onde ela encontra uma “outra
casa”, estranha e familiar, introduz um elemento de
ambiguidade frente às leis do mundo real que pode
avizinhar a história do gênero fantástico: a passagem
abre-se para a realização mágica dos desejos de
Coraline, mas é também expressão simbólica dos
conflitos edípicos vividos pela menina, como tão
recorrentemente ocorre nos contos de fadas, como
podemos perceber através do filtro das análises de
Bruno Bettelheim (1996).
A passagem do mundo real, em que as demandas
da garota não são atendidas pelos pais, para o mundo
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feito para ela pela “outra mãe”, onde, inicialmente, ela
parecerá encontrar plena satisfação, é didatizada na
adaptação cinematográfica através de uma boneca,
semelhante à Coraline, que ela ganha de um novo
amigo, Wybie. É através dos olhos dessa boneca que a
“outra mãe” controla a garota e a atrai até a “outra
casa”. Diferentemente, no livro que deu origem à
adaptação cinematográfica, a história começa com a
descrição da porta. Coraline adormece, sonha e acorda
com a sensação de que há uma sombra enorme dentro
de seu quarto, o que contribui para despertar sua
curiosidade sobre o que haveria do outro lado da
passagem fechada.
Os pais que encontra ao atravessar o túnel
uterino reproduzem o modelo da família tradicional.
Enquanto na casa verdadeira, é o pai quem faz a
comida dessaborosa, na “outra casa”, a “outra mãe” é
completamente dedicada à família, prepara gostosuras
na cozinha para Coraline. Na mesa do jantar, está posto
um aromático frangão para começar, e basta desejar o
molho que ele chega em um lúdico trenzinho, basta
desejar o suco, que muitas variedades dele descem de
um lustre e, obviamente, tem o sabor favorito da
menina. Depois o bolo de aniversário, embora seja
apenas a comemoração da chegada de Coraline à
“outra casa”, uma espécie de comemoração de
“desaniversário”, como a novidade que Alice, no mundo
Através do Espelho, descobre na conversa com Humpty
Dumpty. Sugere-se assim, por meio dessa possível
intertextualidade com a obra de Lewis Carroll (2002),
que no mundo que a “outra mãe” fez para Coraline,
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todos os dias seriam felizes, tanto em seu aniversário
quanto em seus 364 “desaniversários”.
O “outro pai”, além da semelhança física,
preserva, de forma melhorada, outra característica do
pai real: enquanto este trabalhava na criação de
catálogos de jardinagem, mas não cuidava do próprio
jardim, o “outro pai” faz um belo jardim para a filha. No
passeio a esse espaço maravilhoso, em que as plantas
fazem cócegas em Coraline, se oferecem a ela, o pai a
leva para sobrevoá-lo no dorso de um gigantesco inseto
mecânico, lá do alto a menina vê que o jardim tem a
forma de seu rosto.
Evidentemente reconhecemos aqui um tema que
Freud discute num breve e esclarecedor artigo
intitulado “Romances Familiares”. Em síntese, a criança
que entra na fase de latência e começa a se socializar,
constrói fantasias, a partir de recortes de experiências
com os amiguinhos, de que as casas e os pais deles
seriam melhores que os seus. Pensa, então, que seria
ela uma criança adotada. Imagina que seus “outros
pais”, dos quais ela fora privada, são melhores que os
que a criaram e que um dia poderá reencontrá-los,
seria ela uma espécie de “filho trocado”, como na
história do Patinho Feio, de Andersen. Fantasias essas
que se intensificam na passagem do período de latência
para a adolescência. Mas, como observa Freud, os pais
fantasiados pela criança são construídos a partir de
traços dos pais reais, a fantasia é uma tentativa de
salvá-los. Na história em foco, o que desperta certa
sensação de estranho-familiar em Coraline é que
embora os pais fantasiados e reais se assemelhem
fisicamente e aqueles pareçam melhores porque
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atendem, magicamente, às demandas da menina, eles,
porém, têm botões pretos costurados nos olhos.
Depois de idas e vindas entre a família real e a
“outra família”, Coraline já está quase decidida a não
mais retornar para a casa dos pais verdadeiros. No
entanto, seu conflito se agrava quando a “outra mãe”
oferece a ela um presente antes do delicioso jantar: um
par de botões, que devem ser costurados em seus
olhos, para que ela possa ficar para sempre na “outra
casa”, com a “outra família” e “ver as coisas como eles”.
Coraline perde a fome, retira-se para o seu “outro
quarto” e dorme, na esperança de acordar na casa real,
como aconteceu nas outras visitas. Mas, desta vez, ela
não volta, assim o conflito está plenamente instaurado.
A menina percebe que o custo de manter-se no mundo
prazeroso da fantasia é abdicar de seus olhos, matar-se
enquanto singularidade para se tornar o objeto de
prazer da “outra mãe”.
Coraline não quer “ver como a outra mãe”, mas
esta, ao ser contrariada, vai paulatinamente adquirindo
características de aranha, evidencia-se a teia que
constrói para prender junto a si quem pretende amar.
Materialização do conflito entre Princípio de Prazer e
Princípio de Realidade, entre o desejo de deixar-se
proteger, acolher e satisfazer plenamente pela mãe
dadivosa, e a realidade que a alerta com a ameaça de
que entregar-se ao desejo da “outra mãe”,
absolutamente acolhedora, como a da primeira
infância, é perder os olhos, anular-se como
singularidade. Temor esse que se expressa quando a
“outra mãe” a prende no quarto escuro, castigo por não
aceitar “ver as coisas como ela”. Lá estavam presos os
769

fantasmas de três crianças, que, como Coraline,
desejavam uma “outra família”. Mas, diferentemente
dessa heroína a quem a família verdadeira
proporcionou o desenvolvimento da autonomia, nas
famílias tradicionais de onde teriam vindo as três
crianças fantasmas, condição que está sugerida na
forma como elas se vestem, aparentemente não houve
possibilidades para esse desenvolvimento. Assim, elas
se deixam entregar ao desejo do Outro, aceitaram ver
através dos olhos de botões da “outra mãe”, a que
acolhe absolutamente e come os olhos dos filhos,
matando-os para o mundo real, assim o lugar dessas
crianças só poderia ser o quarto escuro. No livro de Neil
Gaiman, o quarto é reduzido a um armário. Coraline,
porém, ainda pode pensar por si própria e é a ela que
os três fantasmas dirigem o pedido para encontrar seus
olhos para que possam se libertar da “outra mãe”, a
quem chamam de “Bela Dama”, a Belle Mére, ou
madrasta, figura tão recorrente na literatura infantil
tradicional.
Depois de sair do quarto escuro, pois a Belle
Mére afirma “odiar o pecado, mas perdoar o pecador”,
Coraline ganhará uma segunda chance de aceitar ver o
mundo através dos botões maternos. Ela, no entanto,
dá um jeito de escapar e, daí, retorna ao mundo real, e
o túnel que liga os dois apartamentos já não lhe parece
uma passagem agradável, mas perigosa, ela está se
defrontando com uma espécie de segundo nascimento,
que a conduzirá a aceitar sua família tal como ela é. Ao
chegar à casa real, procura pelos pais, mas o que
Coraline vê é a imagem invertida deles através do
espelho, pedem-lhe socorro, imagina ela que a “outra
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mãe” os teria capturado. Nesse processo de
identificação, em que também precisa, ao mesmo
tempo, recorrer aos pais e salvá-los para si, ela
precisará ainda, uma vez, voltar ao mundo da fantasia,
desafiar a “outra mãe”, testá-la, para que a realidade
possa ser elaborada e aceita.
Coraline mais uma vez atravessa o túnel, que lhe
parece cada vez mais ameaçador. A “outra mãe”, cuja
metamorfose em aranha vai se intensificando – e aqui
talvez pudéssemos pensar numa intertextualidade com
Kafka, sendo a “outra mãe” uma espécie de anti-Gregor
Samsa, que deseja controlar a família e criar um mundo
só para si. Mas, a mãe-aracnídea é desafiada pela
menina, que conta com a ajuda de um gato preto, que,
como ela, pode transitar entre os dois mundos. No
“outro mundo”, ele é capaz de falar, desagrada à “outra
mãe”, e tem estranha perspicácia, e, como Coraline,
não tem botões costurados nos olhos. O gato é o
desdobramento racional de si mesma, uma espécie de
alterego. Nas regras do jogo que acorda com a “outra
mãe”, consta que se vencer, Coraline poderá libertar as
crianças fantasmas, seus pais reais e, principalmente, a
si mesma. Se perder, deixará que a “outra mãe” costure
os botões em seus olhos. Mas, como na vida, não há
nenhuma garantia de que a “outra mãe” cumprirá o
acordo, afinal fantasias não obedecem à razão.
No artigo “O Estranho”, de 1908, Freud afirma
que o temor de ferir ou perder os olhos é um dos mais
intensos medos das crianças, essa ansiedade em
relação aos próprios olhos é um substituto do temor da
castração, como se pode reconhecer no castigo de
autocegamento que Édipo se inflige após tomar
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consciência do crime de incesto. Na história de
Coraline, lutar contra a fantasia da “outra mãe” para
aceitar os pais reais significa também aceitar a
castração, constituir-se como uma singularidade e,
assim, salvar seus olhos.
A partir do desafio à “outra mãe”, o mundo que
ela construiu para Coraline começa a se desfazer. O pai
se desfez, a “outra casa” começa a se modificar e
perder consistência. No andar de cima do “outro
Palácio Rosa”, ela vai encontrar o simulacro do artista
de circo. Na verdade, é apenas uma roupa
movimentada por muitos ratos, como Coraline
descobrirá ao se aproximar da criatura e esta se
desfazer. No livro de Neil Gaiman, o simulacro do artista
tenta convencer a menina a permanecer no mundo que
a “outra mãe” fez para ela. A resposta de Coraline
revela que a aceitação da realidade vai impondo diques
ao Princípio de Prazer:
–
Você
realmente
não
entende, não é? – disse. – Eu
não quero tudo o que eu
quiser. Ninguém quer. Não
realmente. Que graça teria ter
tudo o que se deseja? Em um
piscar de olhos e sem o menor
sentido. E daí? (GAIMAN,
2003, p.116)

Também a aparência da “outra mãe” vai ficando
cada vez mais distante da mãe real, Coraline chega a se
espantar por haver confundido as duas:
A outra mãe não se parecia
absolutamente em nada com a
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sua própria mãe. Perguntou-se
como pôde ter sido enganada
e
imaginado
alguma
semelhança. A outra mãe era
imensa – sua cabeça quase
roçava o teto – e muito pálida,
da cor da barriga de uma
aranha.
Seus
cabelos
enrolavam-se e ondulavam-se
pela cabeça, e seus dentes
eram afiados como facas...
(GAIMAN, 2003, p.124)

Ajudada pelo gato preto, a menina consegue
encontrar os olhos das crianças fantasmas, depois terá
de libertar os pais, que estariam presos numa bola de
neve, em posse da “outra mãe”, souvenir trazido de um
passeio ao Zoo de Detroit, possível metonímia da
lembrança de uma viagem feliz que teria feito em
companhia dos pais.
Como João e Maria, na versão escrita pelos
Irmãos Grimm, Coraline havia encontrado, na casa da
“outra mãe”, um quarto preparado para ela e uma
mesa posta, plena de delícias. No entanto, a voracidade
oral de João, já expressa ao devorar partes da casa,
perturba a tal ponto seu sentido de realidade que ele
se deixa aprisionar pela Bruxa, em que se converteu a
mãe dadivosa na manhã seguinte, e pouco poderá fazer
para evitar ser comido por ela. Apenas tenta adiar a
morte por meio da estratégia do ossinho que ele
mostra à Bruxa no lugar do dedo. E, nesse ponto, a
história de Neil Gaiman parece ressoar João nas
personagens das três crianças cujos olhos (e almas)
foram comidos pela Belle Mére. No entanto, Maria, que
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é uma menina camponesa, cabendo a ela dominar as
lides do lar, emprega o ardil do teste do fogão para se
livrar da Bruxa e salvar o irmão. A esperteza de Maria
para lidar com a realidade reaparece na personagem de
Coraline, mas de forma deslocada, inserida no mundo
contemporâneo. Coraline, como sua mãe real, pouco
sabe das tarefas domésticas, mas tem o domínio da
arte do jogo, como as crianças de hoje, e é por meio do
jogo que propõe à “outra mãe” que ela se libertará e
salvará as três crianças prisioneiras no quarto escuro,
antes de retornar ao mundo real e se reconciliar com os
pais verdadeiros. Como Maria, que tem a companhia
do irmão, mas tem de agir sozinha, Coraline tem seu
verdadeiro amigo no gato preto, desdobramento da
própria consciência, seu duplo.
Em uma caminhada ao lado do gato, Coraline
busca uma passagem para retornar à realidade. Mas, a
menina tem a impressão de ter dado a volta ao mundo
e chegado novamente ao jardim da “outra casa”, andam
em círculos. O gato lhe diz que depois do mundo que a
“outra mãe” fez para ela só há uma paisagem em
branco, o nada. Mundo pequeno, como a própria
Coraline constata no diálogo com o gato.
De volta à “outra casa”, a Belle Mére é derrotada
e se desfaz, mas uma de suas mãos escapa e continua a
perseguir a garota. Ainda assim, Coraline consegue
levar a bola de neve para a casa real, atravessa o túnel
fantasmagórico, nascendo, outra vez, para a realidade.
A porta que liga os dois mundos é trancada, só havia
uma chave, que está em posse de Coraline, porém a
mão da “outra mãe”, feita de varetas de ferro, passa
pelo vão, está à procura da chave, assim o jogo ainda
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não acabou, afinal mães fantasiadas dão um jeito de
burlar regras pactuadas.
Na adaptação cinematográfica, quando a bola de
neve é quebrada, os pais reaparecem, vindos da rua,
onde estava nevando, têm flocos de neve sobre os
casacos. Mas eles nada sabem, ou nada se lembram,
das aventuras de Coraline com a “outra família” e dos
perigos que ela correu para libertá-los. Nessa versão da
história, tais elementos de coincidência – o
reaparecimento dos pais e a marca da neve nas roupas
quando a bola é quebrada − didatizam a luta de
Coraline com as próprias fantasias, preservando a
ambiguidade, a hesitação entre o real e o insólito,
marca da literatura fantástica, como a define Todorov
(1975).
No livro, quando Coraline vence a “outra mãe”, é
encontrada adormecida pela mãe real no salão da casa,
onde havia a porta que daria passagem ao “outro
mundo”. Além das três bolas de gude, que representam
as almas das crianças, da pedra com o buraco no meio,
o amuleto com a qual ela pôde encontrar as “almas”,
ela tem também o globo de neve, que não está
quebrado, como no filme, mas está sem o casal que
havia dentro. Mas, no casaco que a mãe veste não
aparece a ambiguidade dos flocos de neve. Assim, o
filme, além de introduzir mais elementos didáticos, que
facilitam a compreensão do conflito de Coraline entre o
desejo de retorno ao Éden perdido da primeira infância
e o sentido da realidade, apresenta também novos
elementos de ambiguidade, aproximando mais
claramente a história da literatura fantástica, tal como a
conceitua Todorov (1975). Esse autor considera que um
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dos elementos que definem o fantástico é a hesitação
não resolvida pelo leitor entre uma explicação natural e
outra sobrenatural para acontecimentos que ocorrem
numa história situada, inicialmente, sobre o plano do
verossímil. Hesitação essa que pode ou não ser
experimentada por uma personagem.
Mas, ainda resta a mão da “outra mãe”, que no
filme é derrotada quase ao acaso: Wybie a atropela
com sua motoca e os dois jogam as varetas de ferro em
que ela se desfaz no poço profundo. Já no livro de Neil
Gaiman, Coraline é muito mais ardilosa e solitária, ela
trama a destruição da mão. Pede uma toalha de mesa à
mãe real, supostamente para fazer um piquenique de
bonecas. Vai até o poço, destampa-o e o cobre com a
toalha, nas bordas arranja as bonecas e pequenas
xícaras com água, pondo a chave no centro da toalha.
No impulso para apossar-se da chave, a mão da “outra
mãe” cai no poço profundo, imagem que metaforiza a
emancipação de Coraline. É ao poço do inconsciente
que ela atira os derradeiros resquícios da mãe
fantasiada: a chave que permite a passagem entre os
dois mundos, as bonecas que ligam a menina à primeira
infância e a mão de ferro “dadivosa” e poderosa da
“outra mãe”.
No filme, ao aceitar a realidade em que os pais
têm seus afazeres, Coraline passa a percebê-los mais
presentes: na manhã seguinte, a menina ganha da mãe
real um par de luvas coloridas que ela queria, mas a
mãe não havia comprado; há um piquenique no jardim
de tulipas de que o pai passa a cuidar, e ali os pais, os
vizinhos e Coraline se confraternizam, forma didática de
apresentar a aceitação dos pais pela filha, mostrando
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assim que eles também dedicam momentos de atenção
a ela, que talvez não tivesse dado conta disso antes. Já
no livro, a confraternização com os pais e os vizinhos
não existe, Coraline sonha que está participando de um
piquenique com as três crianças fantasmas que ela teria
libertado, o piquenique realizado é apenas aquele com
as bonecas, ardil da menina inteligente e autônoma
que, enfim, se livra do fantasma da mãe da primeira
infância para aceitar os pais reais. Assim, no livro,
Coraline trama e executa sozinha a armadilha que a
libertará da mão de ferro da “outra mãe”.
Bruno Bettelheim (1996), em A Psicanálise dos
Contos de Fadas, considera que o uso de nomes
comuns nos contos tradicionais, tais como João e
Maria, ou de nomes que simbolizam traços dos
conflitos vividos pelas personagens, é um aspecto que
facilita a identificação das crianças, possibilitando
assim, através das histórias, a elaboração de seus
próprios temores. Consideração esta que não diz
respeito à heroína de Neil Gaiman. O nome Coraline
deriva de coral, que é uma secreção calcária cujas
formações são semelhantes às de pedras
semipreciosas, sendo também responsável pela
formação de recifes. Assim, o nome, pouco comum,
que a menina não gosta que seja trocado por Caroline,
muito mais comum, pode expressar a singularidade que
faz dela uma heroína solitária que se debate contra
desejos que remetem a prazeres da primeira infância e
alcança, contando com as próprias forças, obter uma
saída para seus conflitos edípicos. Superar,
positivamente, os conflitos que retornam no período
final da fase de latência significa aceitar o princípio de
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realidade e consolidar um superego com valores e
ideais sólidos, os diques morais de uma menina
singular, como sugere o recife de coral, ao qual seu
nome remete. Coraline alcança transformar o Princípio
de Prazer em Princípio de Realidade e, assim, pode
mudar sua percepção dos pais reais.
Convém, ainda, observar que esse mundo um
tanto quanto insólito pelo qual nos conduz Neil
Gaiman, dando dessa forma concretude às fantasias de
Coraline, é, no entanto, construído a partir de
elementos da realidade. Com exceção do amuleto, a
pedra furada, com a qual a menina é capaz de
encontrar os olhos roubados das crianças fantasmas, há
uma quase completa ausência de objetos ou poderes
mágicos que possam “salvar” a menina. É ela própria
quem tem de se haver com suas fantasias e com as
dificuldades em que se envolve, para assim tornar-se
apta a transformar o Princípio de Prazer em Princípio de
Realidade, o que se expressa, no livro, pela perda de
objetos que remetem ao mundo infantil, que Coraline
faz cair no poço. O sonho em que ela faz um
piquenique com as crianças fantasmas, a quem
restituiu os olhos, poderá espelhar a própria travessia
de Coraline, que teve de superar a fantasia de pais
ideais para poder olhar a realidade. No filme, de modo
mais didático, o piquenique, com os pais, o amigo e os
vizinhos, é um elemento de inserção da menina no
mundo das relações sociais. Além disso, as relações
familiares no mundo contemporâneo estão presentes
na dicotomia de pais relativamente ausentes, por
demais imersos no mundo do trabalho, e de pais
fantasiados conforme modelos que corresponderiam,
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comumente, a idealizações da família tradicional. Esse
conflito pode levar-nos a refletir sobre os perigos dessa
supermãe dedicada ao lar, para quem o mundo é
ameaçador, por isso cria para si e para a filha um
mundo próprio. A despeito de poder ser expressão, na
obra em foco, da fantasia de Coraline, essa mãe não
está completamente ausente do mundo real. Assim, a
história, simbolicamente, também nos diz que as mães,
que frequentemente querem os filhos para si,
alimentam-se de seus olhos. E, para os filhos,
permanecer preso às fantasias que remetem à primeira
infância é negar-se como singularidade, ver o mundo
por meio do desejo do Outro.
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Maria Conceição Monteiro (UERJ)

Meu foco principal é o conto do escritor uruguaio
Felisberto Hernández (1902-1964) “LasHortensias”
(1949), que pode ser considerado um conto fantástico.
Por que fantástico? Por revelar a interioridade da
personagem, em que elementos do mundo imaginário
e delirante são carregados de sentido. O conto, ainda
que de forma tangencial, se apropria do gênero para
refletir sobre os conflitos humanos, como a loucura, o
devaneio. Dessa forma, Hernández se mune de
recursos como ruídos, a casa negra, a escuridão, as
bonecas mecânicas, os espelhos, reflexos, fantasias,
desejos, para construir uma atmosfera de mistério,
segredos e ilusões, em que a boneca é, antes de tudo,
um elemento desencadeador dos desejos mais
recônditos e obscuros que habitam o ser humano e nos
fazem humanos.
Por ser receptáculo de fantasias, o corpo
mecânico está sempre aberto a novas inscrições.
Interessa-me a maneira como essa figura desencadeia
no protagonista um processo inesperado e
incontrolável de desejos obscuros e forças ocultas e
perversas, concretizado na relação dele com si próprio
e com o mundo, ao mesmo tempo em que as projeta e
transfere para o corpo criado. Ou seja, a boneca, ainda
que não-humana, opera como figura que expõe os
conflitos humanos. Há na narrativa, como em um palco,
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através do uso de máscaras, a encenação de toda uma
vida por meio da casa escura, do barulho das máquinas,
do espelho, do mistério, da ambiguidade, do delírio.
Todos esses elementos apontam para a força atuante
de Eros no processo criativo do corpo, ainda que, na
cultura da reprodutibilidade técnica, delineada no
conto de Hernández, o erótico-ontológico seja
preterido, abrindo espaço para o consumo, traço do
nosso viver contemporâneo.
Se no conto “O homem de areia”, de Hoffmann,
tem-se a unicidade, uma possibilidade de erotização, de
desejo transcendental, na ideia de boneca-mulher, em
Hernández, a boneca é construída em série para
satisfazer o consumo e o prazer sexual. Da boneca de
madeira do escritor oitocentista, passa-se para a
boneca de borracha em Hernández39. O mundo
39

Ao lembrar as relações entre “Las Hortensias” e o conto de
Hoffmann, Italo Calvino (1982) sustenta que qualquer possível
referência a uma imaginação nórdica imediatamente se dissolve na
atmosfera dessas tardes em que se sorve mate sentado num
terraço, ou quando se está em um café, a contemplar um avestruz
passando por entre as mesas. Entretanto, é impossível não
estabelecer uma relação entre os contos de Hoffmann e o de
Hernández. Se, por um lado, a construção da boneca de Hoffmann
inaugura a tradição da reprodutibilidade mecânica – aquilo que
constitui, nas pegadas de Benjamin, a perda da aura –, por outro,
em Hernández se tem a produção em massa das bonecas. A boneca
deixa entrever que “a arte reproduzida é cada vez mais a
reprodução de uma obra de arte criada para ser reproduzida”
(2011, p.171). Dessa forma, com a reprodutibilidade técnica, a
boneca se emancipa da sua unicidade para a reprodução da mesma
coisa. Donde se conclui que a técnica de reprodução em série leva
ao mesmo objeto. Contudo, não podemos ignorar que a boneca de
Hoffmann, no contexto europeu do século XIX, é sofisticada, dança,
canta, toca piano e olha fixamente, mas é estranha e fria; enquanto
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tecnológico se faz sofisticado, na busca de sensação
mais real, mais humana. A boneca de borracha,
aquecida pela água quente que lhe é injetada, cria a
ilusão, através da imaginação, de que é deveras
humana. A boneca-modelo de mulher é uma forma que
se evapora no ar, que se desinfla e se perde na
imaginação do protagonista. Entretanto, se, também,
em “O homem da areia” o olhar imaginado de Olímpia
funciona como um espelho através do qual Natanael
reencontra o seu próprio eu, em “Las Hortensias” o
espelho funciona como espaço axial que reflete todos
os conflitos, segredos e mistérios que costuram a
narrativa. A sua maior fonte de inspiração deve-se ao
fato de poder funcionar tanto como se existisse uma
duplicação do meu corpo-objeto quanto do meu corposujeito, que se desdobra e se coloca diante de si
mesmo. Esse roubo de imagem, essa tentação contínua
de considerar-me outro faz da experiência especular
uma experiência absolutamente singular, no limiar
entre percepção e significação, como sustenta Eco
(1989, p.20).
O espelho, objeto possibilitado pelo vidro na
economia técnica, aperfeiçoa-se no século XVI e teve
profundo efeito sobre o desenvolvimento da
personalidade, alterando o próprio conceito do eu.
Exceto pela imagem refletida na água, o espelho torna
a de Hernández, no contexto latino-americano da década de 1940,
imita o humano apenas pela sua aparência e pelo calor que lhe é
dado pela porção de água quente que lhe é injetada. Apesar da
distância no tempo, a técnica usada para a construção da boneca de
Hoffmann é muito mais avançada que a do escritor uruguaio, que
opta por responder ao apelo sexual daquele que a cria na narrativa.
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possível a imagem precisa daquele que o mira. A
preocupação com a própria imagem chega ao limiar da
personalidade madura quando Narciso olha para o
espelho d’água. E o sentido da personalidade dividida, a
percepção da própria identidade resulta dessa
comunhão. O uso do espelho sinaliza, nas palavras de
Mumford, o início da biografia introspectiva no estilo
moderno, ou seja, não como meio de edificação, mas
como um retrato do eu, sua profundidade, mistérios e
dimensões interiores (1947, p.128-129).
Podemos relacionar também com o que propõe
Foucault alguns aspectos sobre o espelho tematizados
na narrativa de Hernández. Para o pensador francês, há
em toda cultura espaços que, embora localizáveis,
estão fora de todos os lugares. E porque são
completamente diferentes dos lugares que refletem,
Foucault os denomina “heterotopias”, como oposto de
utopia. Há, contudo, uma experiência intermediária
entre esses dois lugares, que seria o espelho. O espelho
é uma utopia por ser um lugar sem-lugar. No espelho,
segundo o autor, me vejo onde não estou, em um
espaço irreal que se abre por trás da superfície; estou
onde não estou, um tipo de sombra que reflete a minha
própria visibilidade, que me possibilita olhar onde
estou ausente – um espelho-utopia. Mas é também em
uma heterotopia que o espelho existe de fato, pois ele
tem um tipo de efeito-retorno no lugar que ocupo. É
através do espelho que me descubro ausente do lugar
em que estou, por me ver lá. Da fixidez do olhar que
me olha volto a mim e começo uma vez mais a dirigir os
olhos na minha direção e a me reconstituir onde estou.
O espelho, conclui Foucault, funciona como uma
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heterotopia no sentido de que faz do lugar que ocupo,
no momento em que me olho no espelho, tanto
completamente real, conectado com todo o lugar que o
cerca, quanto totalmente irreal – pois, para ser
percebido, é necessário ir-se pelo ponto virtual em que
se está lá (2000, p.178-179). E Horacio precisa fugir da
imagem que pode ser reveladora daquilo que precisa
ocultar.
O foco em “Las Hortensias” é a obsessão de
Horacio pelas bonecas. Essa obsessão deve-se à
semelhança entre as bonecas e a mulher humana, que
confunde as fronteiras entre realidade e ficção, entre
humano e não-humano. Aqui, aceitando a sugestão de
Haraway, a natureza e a cultura são reestruturadas:
uma não pode mais ser objeto de apropriação ou de
incorporação pela outra (2000, p.39). Ou seja, assim
como o homem cria o corpo mecânico, ele também é
transformado por esse corpo. É a autômata que o faz
experienciar o seu potencial humano de perversão,
masoquismo, delírio e loucura. Esse processo me faz
pensar nos efeitos de reformulação e de deslocamento
da tênue linha entre o natural e o tecnológico na
imaginação técnica literária: como aquele que cria o
corpo é também por ele transformado. Dessa forma, a
autômata, ainda que figura não-humana, carrega
consigo a complexidade do corpo-máquina.
Horacio é o dono da casa negra que ficava no
fundo do jardim, por trás de uma fábrica, cujo barulho
se metia por entre plantas e árvores. Era um
colecionador de bonecas um pouco mais altas que as
mulheres normais. As bonecas – louras, morenas,
negras – faziam parte de cenas exibidas em cômodos
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de vidro, em vitrines, como manequins. Autores
especializados escreviam legendas para cada boneca,
dando-lhes identidades próprias, uma história que
expressava a situação em que cada uma se encontrava.
Mas havia uma boneca que ele mandara fazer parecida
com a esposa, Maria, a quem deu o seu segundo nome:
Hortensia.
Para Horacio as bonecas tinham vida própria e
carregavam consigo presságios que lhes eram passados
pelos olhares que as miravam. Eram os
olhares que faziam ninhos e
incubavam presságios [...]; as
bonecas
pareciam
seres
hipnotizados desempenhando
missões desconhecidas ou se
prestando
a
desígnios
malvados (HERNÁNDEZ, 2012,
p.29)

Se, por um lado, eram hipnotizadas pelos olhares
que as miravam, por outro, provocavam também, qual
manequins, a cobiça daqueles que as olhavam e que
nelas projetavam os seus desejos. Ou seja, elas serviam
de espaço-retorno do que se quer ver. Esse espaço é
um teatro de sombras que se torna o seu mundo.
A relação de Horacio com as bonecas constrói-se
no espaço imaginário em que fantasia e realidade se
mesclam, abrindo portas para os medos do
protagonista. A princípio relaciona determinados
movimentos das bonecas, provocados pela imaginação,
com o medo de perder a esposa para a morte, como
ocorre quando as bonecas caem. Os sinais que
acreditava receber eram sempre misturados com os
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barulhos da máquina e os sons do piano, e todos,
juntos, “escondiam barulhos que fugiam como ratos”.
(HERNÁNDEZ, 2012, p.23). Tudo o levava, através de
devaneios, a crer tratar-se de um presságio,
anunciando a morte iminente de Maria. Podemos,
contudo, inferir o contrário: não seria o desejo de ver a
esposa morta?
O que a narrativa vai construindo e que se revela
no olhar-desejo do protagonista é um triângulo, em
que as figuras da mulher e da boneca vão se tornando
imprescindíveis para a sua existência. Se, para a mulher,
a boneca é mero regalo do marido e um objeto lúdico,
para Horacio a boneca é muito mais: é um objeto de
desejo, um motivo desencadeador de fantasias. Daí
que, apesar de mero corpo mecânico, não-humano, a
boneca poder provocar o ciúmede Maria, que adquire,
então, todos os matizes que cabem nesse sentimento
tão conhecido nosso e tão complexo. Por que Maria
sente ciúme? Assim como a boneca é objeto lúdico de
fantasia, o ciúme também é produto dessa fantasia.
Mas o ciúme se manifesta ao perceber Maria que a
boneca passa a adquirir um corpo morno, tornando-se
mais próxima do corpo de mulher, mais agradável ao
toque do homem, do seu marido. Ela agora teria que
dividir o marido com a boneca na ciranda sexual. Maria
não entendia por que Horacio teria necessidade de
“mais calor humano”. Tal atitude de Maria faz com que
ela se sinta não somente ridícula, mas também “lhe
tirava a ilusão sobre o que esperava de Hortensia
quando voltasse” (HERNÁNDEZ, 2012, p.32).
É importante observar que aos poucos Hortensia
vai ocupando um espaço outro na vida do casal. A
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boneca passa a formar parte da família. Ao mesmo
tempo, torna-se o duplo desdobrador de Maria, a outra
ideal para Horacio: “Deve ser um consolo poder confiar
um segredo a uma mulher tão silenciosa!”
(HERNÁNDEZ, 2012, p.28). Entretanto, o que fica claro é
que a boneca, ainda que com todos os recursos
empregados para “humanizá-la”, para saciar o desejo
de Horacio, jamais poderá ser o desdobramento de
Maria. A boneca não é, representa, ao passo que Maria
é. A boneca pode parecer-se com Maria, mas jamais
aparecerá como Maria. O que se tem é a persona, o
jogo de máscaras. A técnica, sem dúvida, cria o
simulacro, mas nunca poderá criar o ser mulher.
O desejo do personagem em “Las Hortensias”, no
sentido de imortalizar a figura da esposa, sucumbe ao
mundo do prazer fluido, em que o equilíbrio entre o
objetivo primeiro e o desejo sexual torna-se
insustentável, pois o desejo de transcender o limite,
criando um mundo paralelo, é maior. Não consegue ele
encontrar o equilíbrio entre os desejos interiores e a
cultura de acúmulo, do ideário do lucro, multiplicadora
do prazer sexual. Esse estado de coisas tem implicações
para a visão freudiana da relação entre indivíduo e
sociedade, segundo a qual existem em nós desejos
antissociais, que anseiam por satisfação. Na literatura,
como máquina de ficção antissocial, os desejos são
satisfeitos precariamente através de fantasias – mas
nunca a satisfação é completa, sempre se busca mais.
Parece que somos figuras prisioneiras de pulsões
originárias e que evoluímos em um mundo de
acúmulos onde, paradoxalmente, nos deparamos com a
grande escassez, com o nada indecifrável, um mundo
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onde o excesso leva ao desespero de mentes ansiosas e
perdidas no vasto território de alegrias efêmeras.
O desprezo pelo corpo aparece em um das
formulações da religião católica sob a forma de uma
crença que transgride as regras biológicas da natureza,
expondo uma tecnologia reprodutiva: a concepção
imaculada. A ideia da separação entre a mente e o
corpo faz a Igreja levar os seus fieis a renunciar aos
prazeres corporais e a mortificar a carne para alcançar a
iluminação. Se a tecnologia não tem sexo, as figurações
tecnológicas com muita frequência têm. A carne e a
sexualidade, em vez de serem eliminadas, se fazem
presentes nos fetiches eletrônicos que projetam
desejos sexuais insatisfeitos. Todos os tipos de fantasias
tornam-se realidades; a relação sexual com as
máquinas constitui a nova fronteira do erotismo. Assim,
em Hernández, a boneca não se movimenta, mas tem o
corpo aquecido, erotizado, para a prática do sexo.
Entretanto, se o corpo técnico é forma negativa
de ser, pois não é, ele se contrapõe e, ao mesmo
tempo, completa o outro. E a imagem transcende a
técnica para mostrar, através da imaginação literária, a
máscara que esconde e reflete, como num espelho,
aquilo que se é. Na criação das bonecas, veem-se a
procura do ideal, a realização do desejo, que não
deixam de mostrar os anseios, o medo inexorável da
morte, ou seja, todas as fragilidades do humano.
A narrativa se desenvolve como um sonho em
que as fantasias tomam dimensão de êxtase. E em um
desses momentos, Horacio é questionado sobre o que
sente quando está em frente a uma cena, questão a
que responde, depois de breve digressão:
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(O fato de ver as bonecas nas
vitrines é muito importante pelo
vidro; isso lhes dá certa
qualidade de lembrança; antes,
quando eu conseguia ver
espelhos – agora eles me fazem
mal, mas seria muito longo
explicar por quê) [...]. Quando
olho uma cena, me parece que
descubro uma lembrança que
uma mulher teve num momento
importante da sua vida; é [...]
como se eu abrisse uma fresta na
cabeça dela. [...] fico com essa
lembrança como se roubasse
uma peça íntima; com ela
imagino e deduzo muitas coisas e
até poderia dizer que, ao revisála, tenho a impressão de violar
algo sagrado; todavia, me parece
que essa é uma lembrança que
ficou numa pessoa morta, tenho
a ilusão de extraí-la de uma
pessoa morta. (HERNÁNDEZ,
2012, p.40)

Há um traço de recordação nas cenas com as
bonecas. O personagem vê através dos reflexos:
Uma noite ouviu gritos e viu
chamas no espelho. A princípio
as olhou como se fosse uma
tela de cinema, porém em
seguida pensou que, se havia
chamas no espelho, teria
também
que
haver
na
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realidade (HERNÁNDEZ, 2012,
p.83).

As lembranças que na narrativa são sugeridas e nunca
explicitadas me fazem lembrar a boneca da minha
infância, boneca que demorei tanto a ter. Antes de
ganhar uma boneca real, transformava objetos, como
espigas de milho ou tijolos, em bonecas-crianças, e
estabelecia com elas uma relação afetiva de mãe-filha.
Uma companhia. A boneca sempre habitou o mundo
infantil das meninas. Há um jogo aqui de masculino e
feminino, em que o próprio de cada um conduz o
processo, o jogo, o jogo de Eros. Ou seja, em nossa
cultura a boneca foi sempre destinada ao jogo de
brincadeiras de menina. Daí estar ligada a casa e seu
mundo, onde a menina se encontra naturalmente,
brincando de boneca. Já o menino, como se sabe, tem
seu mundo lúdico em outros interesses. Mas há sempre
uma escapulida para fora dos espaços tradicionalmente
atribuídos a determinado gênero, e o menino que
observa a menina com a boneca não deixa de desejar
penetrar nesse mundo, e começa a criar para si
personagens para entrar na roda: pai, médico, etc.
Compartilha com a irmã o desejo.
Ao brincar, como nos lembra Freud, toda criança
se comporta como um escritor criativo (2006, v.IX,
p.135), ajustando os elementos de seu mundo a uma
forma que lhe dê mais sentido de pertencimento. Esse
brincar infantil, brincar com a boneca, e com tantos
outros brinquedos, é de uma realidade ímpar,
enquanto brincadeira, embora a criança saiba distinguir
entre o brincar e o real. Mas, enquanto brinquedo que
se brinca, que se faz-de-conta, é real. Assim, o que é o
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real para a criança não é o real para o adulto. E o
padrão do adulto jamais poderá tornar-se o único para
determinar o que é o real. O que se tem, de fato, são
mundos: o mundo da criança e o mundo do brincar,
espaço lúdico.
É no espaço do imaginário que personagens e
leitores vivem certos aspectos do real que não podem
ser objeto de experiências imediatas, por força das
inevitáveis interdições vigentes na sociedade, em
decorrência das explicações ideológicas do mundo (LE
BRETON, 2015). Desse modo, mais importante do que a
revelação das causas lógicas de um lance técnico
inverossímil é a sua vigência no imaginário. Se o corpo
mecânico, por exemplo, não é um corpo real de mulher,
ele assim mesmo povoa o imaginário do protagonista,
sendo passível de leitura como grande metáfora nas
narrativas. No espaço mental onde a imaginação opera
através da alquimia do desejo, o objeto familiar do
passado, da infância, tem o poder de fazer com que o
desejo de então seja reacendido no pensamento.
O elenco de bonecas que constrói o personagem
de Hernández constitui quase que uma reconstrução da
casa de bonecas, de que nos fala Benjamin (2011,
p.244), com os seus ruídos e os seus rituais que
começam a fazer parte das suas fantasias, dos seus
devaneios. E é aqui que o escritor criativo mergulha na
poiesis, energia erótica, figurada através da imaginação.
Imitar o mundo real é o grande jogo na
brincadeira, e não o brinquedo propriamente. Ele
desperta, através da imaginação, o mundo a ser
sonhado, dentro do próprio mundo real da criança. No
adulto de Hernández, há um retorno ao tempo passado
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e ao mundo de então. A repetição rege o mundo da
brincadeira infantil. A obscura compulsão de repetição
não é menos violenta nem menos astuta na brincadeira
que no sexo (BENJAMIN, 2011, p.252). E essa
experiência profunda, que vai além do princípio do
prazer, retorna, e repete-se, restaurando uma situação
original, que foi seu ponto de partida: a boneca. Se a
criança quer fazer a mesma coisa apenas um par de
vezes, o adulto quer materializar o desejo do sempre
“de novo”. A criança, segundo Benjamin, ao contrário
do adulto, não narra uma experiência: a recria na sua
maneira de ser e na forma como apreende o mundo.
Nessa conjunção da relação erótica com o brinquedo,
Benjamin reconhece a boneca como um fetiche que
atiça o devaneio na criança e fantasias perversas no
adulto.
Mas, em Hernández, o adulto recria, através da
imaginação técnica, o mundo maravilhoso passado,
atualizando-o no presente, pela pulsão do desejo
sexual incontrolável. E aqui não é mais um fazer como
se fosse criança, mas um fazer de novo, cuja ideia se
originou na infância. Em conformidade com a tese
sobre brinquedo e brincadeira, o filósofo alemão cita
um poeta seu contemporâneo que disse: “para cada
homem existe uma imagem que faz o mundo inteiro
desaparecer” (Benjamin, 2011, 253). Essa imagem,
constata Benjamin, surge às vezes, de uma velha caixa
de brinquedos.
O personagem precisa ocultar as suas fantasias
que são proibidas pela implicação explícita do desejo
sexual. Entretanto, a relação entre a fantasia e o tempo
é importante aqui. É como se flutuasse entre três
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tempos – os três momentos abrangidos pela nossa
ideação (FREUD, 2006, v.IX, p.138). Dentro da fórmula
de Freud, penso o personagem num entrelaçamento
triangular dos tempos: presente, passado e futuro,
unidos pelo fio do desejo e pela memória. A criação das
bonecas vincula-se à impressão atual, à esposa, que
despertou um dos seus desejos. Dali volta à infância, às
brincadeiras, em que o desejo se realizou, criando,
assim, uma situação referente ao futuro que representa
a realização do desejo. Mas esse passado não é
recriável através da técnica, nem o espelho traz a
lembrança de volta; somente na memória ele pode
existir e fazer-se presente. De resto, a técnica é apenas
um simulacro de um desejo.
O desvio sexual estabelece a relação direta. A
boneca mecânica faz mais do que fornecer um objeto:
ela é esse objeto. Ou melhor, é uma boneca-mecânica
prostituída, com seu corpo aquecido. Não interessa
aqui o que o desejo quer dizer, mas como funciona nas
mentes e nos corações do sujeito desejante. É como se
o desejo não quisesse dizer mais nada e fosse um
agenciamento de pequenas máquinas, máquinas de
desejo, sempre numa relação particular com as grandes
máquinas sociais e as máquinas técnicas (DELEUZE,
2010, p.308). As práticas econômicas e culturais são
incorporadas física e materialmente, personificadas e
reproduzidas na figura das bonecas.
Ao submeter o corpo da boneca à dinâmica dos
devaneios eróticos, Hernandez ressalta um ponto
crucial na dinâmica dessas máquinas de desejo que se
constituem na própria negação da realidade. A
realidade é ilusória. Essa negação já se mostra ao se dar
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calor ao corpo da boneca de borracha, ao impor-se a
ilusão de carne viva a um corpo morto. Como se, pelo
fio do ar morno que é inflado ao corpo, algo de
misterioso se ocultasse. Espaço inacessível, contudo.
Nas palavras de Blanchot “a técnica é [...] a
penúria do ser tornada poder do homem, signo
decisivo da cultura ocidental” (Blanchot, Apud
MORAES, 2002, p.141). Blanchot, assim, vê na máquina
algo mais, que transcende o simulacro de um corpo,
apoiando-se no caráter ontológico, que se reflete
simbolicamente na penúria do ser. Se essa penúria
reflete, por um lado, a impossibilidade de
transcendência do desejo, por outro, assegura a sua
concretude na imaginação.
Daí que, em “Las Hortensias”, Eros se reduz a
uma estesia sexual. Observa-se que a princípio
Hortensia vai se transformando no duplo de Maria, a
sua dobra, na imaginação de Horacio, que projeta a
mulher na boneca. A boneca era para ele não somente
“uma forma de ser de Maria, era também seu traço
encantador; e ele se perguntava como tinha conseguido
amar Maria quando ela não tinha Hortensia”
(HERNÁNDEZ, 2012, p.37). Hortensia torna-se, então,
uma necessidade; e agora, Maria, sem Hortensia, seria
algo inconcebível. O mundo é um vazio sem a boneca,
uma loucura: “e no rosto de Maria se via a inocência de
um louco que se esqueceu de se vestir e anda nu”
(2012, p.33). Horacio havia se enamorado desse duplo
da mulher, ou da mulher que ele transforma em
boneca. Ou seja, precisa brincar de boneca, como uma
necessidade de companhia. Hernández antecipa, dessa
forma, o mundo contemporâneo, em que o ser humano
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cada vez mais se torna dependente de aparatos
tecnológicos.
Horacio transforma a boneca em sua amante. O
fato de encontrar uma amante aponta para a sua
própria solidão e insatisfação, donde a pulsão sexual
ser sempre deslocada, circulando por diferentes
objetos. Por isso, Horacio “sentia uma desilusão muito
grande ao descobrir a matéria de que estava feito”
(HERNÁNDEZ, 2012, p.44). Ao mesmo tempo, foge dos
espelhos, que são todos cobertos, pois o seu rosto
escuro lhe traziam à lembrança uns bonecos de cera
que havia visto em um museu. O espelho do toucador
estava sempre descoberto e, por ser baixo, Horacio
podia passar sem ver o seu rosto. O espelho refletia um
homem sem cabeça, ou, às vezes, ele via a imagem de
um espectro refletida através do espelho coberto. Os
espelhos da infância e de agora eram todos um
tormento para Horacio, “um sintoma suspeito” (2012,
p.53).
O espelho, em “Las Hortensias”, aponta para
várias questões importantes. Passa-se a ver não mais a
boneca como um duplo de Maria, mas como uma
extensão, uma dobra daquele que a olha, ao mesmo
tempo em que o espelho lhe desperta questões
ontológicas. Através dele e da relação com a própria
boneca, Horacio vai permitindo uma relação maior
consigo mesmo. É por negar-se a mirada no espelho
que Horacio revela que o que poderia estar ali era o
outro de si, e daí não estar lá, estar ausente. O espelho
é onde se descobre ausente, e por isso ele se volta para
dentro e tenta reconstruir-se onde está.
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Essa negação carrega consigo camadas
significativas múltiplas, que sempre remetem ao oposto
da significação prévia, sem apagá-la, contudo.
Constitui-se assim um momento dramático, tenso, que
retém uma carga forte de emoção que aponta para o
que o eu é, aquilo que o constitui, a sua completude,
que não pode mais esconder-se, pois sempre retornará,
ainda que de forma violenta. E o espelho, como há
muito nos mostra o mundo da arte, é a força vigorante
de revelação desse processo dialético especular.
O destino da personagem, cuja imagem ela não
quer ver refletida no espelho, simboliza o destino
trágico de não poder provar a sua existência por meio
de um desdobramento real e único e, portanto, só
existe problematicamente. Daí que renunciar a ver-se
no espelho é a negação da apreensão de si mesmo. A
repulsa da própria imagem no espelho torna-se uma
obsessão, o outro de si que tem que ocultar por ser
revelador de si. Ao contrário de Narciso, Horacio
precisa negar a imagem. Observa-se, dessa forma, a
contradição aparente: a ausência da imagem é
compreendida como a representação do oposto, a
recorrência daquilo que é reprimido naquilo que
reprime (RANK, 1979, p.74). Daí surge o medo, a
negação, a máscara, aquilo que não se é, mas que
parece ser. Em uma nota intitulada “Los Espejos”,
Hernández diz preferir o quarto projetado pela imagem
especular a um quarto real, porque o “quarto, refletido
nos espelhos, era mais lindo” (MORENA, 2015, p.2).
Tal mecanismo é mostrado no final do conto,
quando Horacio retorna – já uma figura totalmente
degenerada, enlouquecida – ao barulho das máquinas.
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O barulho das máquinas, imagem recorrente na
narrativa, abriga o homem que não soube entregar-se à
completude da fantasia. Chegara a pensar em se mudar
para outro país, a fim de nunca mais olhar para uma
boneca. Havia-se desiludido com elas, suspendeu as
cenas das vitrines e, contra o seu costume, tinha
deixado as bonecas na escuridão – acompanhadas
apenas pelo barulho das máquinas. E, enquanto um dia
meditava sobre sua vida, pensou na sua alma: era como
um silêncio escuro sobre águas negras; esse silêncio
tinha memória e lembrava o barulho das máquinas,
como se este também fosse silêncio. Talvez esse
barulho tivesse sido o de um vapor que cruzava águas
que se confundiam com a noite, e onde apareciam
lembranças de bonecas como restos de um naufrágio
(HERNÁNDEZ, 2012, p.111). Essa memória, esse
silêncio, opera como uma sombra que reflete a
visibilidade, que o faz olhar onde está ausente, por se
ver de fora para dentro.
Em se tratando do tema da alma em Hernández,
penso em Rank, para quem, entre os conceitos mais
originários da alma, encontra-se a sombra, que aparece
como uma imagem fiel do corpo, mas de uma matéria
mais leve. A sombra forneceu o tema principal para o
conceito
da
alma.
A
ideia
da
morte,
consequentemente, é negada pela duplicação do ser
incorporado na sombra ou na imagem refletida
(HERNÁNDEZ, 2012, p.83).
A alma, a sombra, o reflexo, são todos temas
recorrentes na literatura. Já em 1814, o aristocrata
francês, exilado na Alemanha, Adalbert von Chamisso,
cria o seu Peter Schlemihls Wundersame Geschichte. A
798

novela narra a história do homem que vende a alma ao
diabo por uma carteira. Hoffmann, no seu “Reflexo
perdido” (1815), faz alusão a Peter Schlemihl. Spickherr,
personagem do conto de Hoffmann, ao contrário de
Peter, não vende a alma, mas deixa o seu reflexo com a
amante, mulher de poderes diabólicos. Um dia,
desiludido, parte em busca do seu reflexo, e no
caminho encontra Peter, que havia perdido a sombra.
Os dois homens decidem embarcar na jornada juntos,
um, em busca da sombra, e o outro, em busca do
reflexo, pois sabiam que, sem sombra ou sem reflexo,
estariam para sempre excluídos da sociedade e, mais
fundamentalmente, estariam sem a sua humanidade.
O homem que recusa mirar-se no espelho
retorna à boneca, uma “fatalidade voluptuosa”
(HERNÁNDEZ, 2012, p.113), até que assume uma
atitude de alguém que faz muito tempo sofre um
cansaço que o idiotizou, (2012, p.121). Guarda o
silêncio de um homem de madeira, com os seus “olhos
fixos, como se fossem de vidro e sua quietude de
boneco” (2012, p.121).
O mundo das vitrines torna-se de braços e
pernas soltas, planta de pé e talvez um rosto; membros
que se perseguiam e se juntavam lentamente como
feras entediadas em meio a uma jaula (HERNÁNDEZ,
2012, p.123). Horacio naufraga nas águas loucas da
vida, e, na sua loucura, busca o barulho das máquinas.
A narrativa de “Las Hortensias” nunca se encerra.
Desenvolve-se encenando figuras e objetos envoltos
em mistérios. Tudo é mistério: a casa negra, as pessoas,
as bonecas, o barulho das máquinas. Todas essas coisas
e pessoas surgem e se desenvolvem de forma
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dissimulada, como se regidas por leis secretas, que não
se querem desvendadas. Como nos mostra Ángel Rama
(1993), Hernández descobre novos sistemas de relação
entre as coisas reais – seres ou objetos –, sem modificar
o jogo de vinculações que estabelece a trama do real.
Quando fala do mistério das coisas, não quer dizer que
as coisas se alteraram em sua constituição, mas que os
códigos que se formulam para as relacionar divergem
daqueles
nossos
conhecidos,
optando
pela
dissimulação.
O vigor da narrativa de Hernández está
exatamente aí: em não querer ser outra coisa mais do
que aquilo que se mostra no eterno jogo de revelação e
ocultamento. E esse vigor é transcendental, uma
derradeira poiesis erótica.

O que é extraordinário a respeito da figura da
autômata é que ela ocupa uma posição de entre-ser, é
figura-limite: não é reprodução biológica, nem
divindade, nem mesmo ser demoníaco, mas possui um
estatuto existencial muito particular. A boneca é o
espelho de representações do ser humano de que são
portadoras as sociedades humanas. Através dela, o ser
humano se contempla, como em um espelho, e procura
discernir os contornos exatos de sua humanidade. Para
Philippe Breton, o fato de algumas histórias se
concluírem por uma metamorfose da criatura num ser
natural nos indica que os autores dessas narrativas têm
clara consciência de que é a compreensão do humano
que permite, em última instância, a concretização da
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criatura (BRETON, 1995, p.75). Galateia se torna uma
verdadeira mulher através do sopro de Afrodite. A
boneca de Hernández não consegue alcançar essa
humanidade através da imaginação literária. Mas
Galateia é uma metáfora de mulher, ou seja, na
passagem de uma categoria a outra se estabelece uma
correspondência subterrânea entre dois mundos,
formalmente distintos, mas secretamente unidos.
A boneca de Hernández é corpo construído pela
pulsão do desejo em que a forma se apaga para dar
espaço à intenção que está em jogo. Daí que essa figura
artificial se diferencia ao longo do tempo, por implicar
na sua forma as diferentes representações históricas
que estão ligadas a uma cultura determinada, ainda
que as mesmas questões as percorram. O erotismo em
“Las Hortensias” decorre do conflito entre interdições e
possibilidades, e situa-se nas fronteiras de oposições:
casta/prostituta, animado/inanimado. Assim, por
exemplo, o personagem chega a excitar-se com o corpo
de borracha aquecido da boneca Maria; o corpo
desloca-se dessa forma de sua função natural,
investindo-se de funções duplas e contraditórias.
Penso o corpo autômato feminino, na narrativa
de Hernández, como um objeto de “significação
obtusa”, corpo erótico que se concretiza sob a forma de
sadismo, como desejo profundo de transposição de
limites. Na arte, o desejo erótico e o corpo mecânico
não são situados estruturalmente. Como a “significação
obtusa” de Barthes (1993), o corpo mecânico é um
significante sem significação, uma sombra. É uma
figuração que se faz através do apagamento, do
simulacro, da máscara. Um significante em estado
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permanente de esgotamento, de vazio, de presença
ausente. O corpo autômato não é, mas torna-se
existência para o outro. Momentos de êxtase. É como
um retorno a um tempo originário, a Eros, em que o
fazer técnico era munido mais da imaginação do que
propriamente da técnica que estava sendo
desenvolvida no mundo real. É como se esse fazer
originário precisasse sempre retornar, em momentos
acelerados e de excessos, onde perco a noção de
mundo e de mim. Daí essas narrativas buscarem
sempre o não-limite do nosso mundo limitado, a arte
fazendo uma caminhada contínua, sem-limite.
Ainda que a boneca de Hernández aponte para o
desejo do ideal, o que se vê é o homem insatisfeito, e o
corpo mecânico não pode fazer nada quanto a isso,
mas apenas servir de reflexo, qual uma mirada no
espelho que reflete a mecanização da vida. A boneca
também sugere que “o homem não é mais que uma
máquina dócil, um brinquedo, em uma sociedade de
formas vazias, um servil em um universo de simulacro”
(CIMENT, 2013, p.103).
No ato da criação, reencontra-se o mistério do
ser humano, que procura sair de si para se
compreender, uma tentativa de rompimento com um
pai Criador. E é na construção de um outro de si que
começa a caminhada rumo ao encontro de si mesmo.
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Maria Inês Freitas de Amorim (UERJ)

"Logo miró a
Florentino Ariza,
su
dominio
invencible,
su
amor impávido, y
lo
asustó
la
sospecha tardía
de que es la vida,
más
que
la
muerte, la que no
tiene
límites"
(MÁRQUEZ, 2014,
p.495)

A formação de uma identidade literária para a
América Hispânica permaneceu em estado de
encubação pelos primeiros séculos após a chegada dos
espanhóis. Em 1531, foi instituída por uma Reales
cédula a proibição da entrada nas colônias de “livros de
romance de histórias várias e de profundidade.” (JOSEF,
1986, p.7). Apesar da proibição, na clandestinidade,
vários exemplares de romances, como Don Quixote de
la Mancha, de Miguel de Cervantes, circularam em
território americano.
A instituição da liberdade de expressão na
América Hispânica foi conquistada em 1812, quando os
primeiros romances entraram no continente
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oficialmente. Neste primeiro momento, as obras
continham um caráter mais informativo, como as cartas
dos colonizadores sobre o “Novo Mundo” e as Crônicas.
Apesar de serem textos que expressavam um relato dos
acontecimentos do continente, são considerados a
origem da Literatura imaginativa na América Hispânica
pelo elemento romanesco das narrativas neles
contidos.
Na segunda metade do século XVIII, as colônias
iniciaram seu processo de independência. As colônias,
agora Estados, instauraram um processo de incremento
à indústria e ao comércio local, visando a um
desenvolvimento econômico próprio.
Foi no Romantismo, portanto, que começou a
busca por uma arte com identidade nacional, com as
especificidades e singularidades de cada país. As
primeiras
gerações
dos
românticos
foram,
majoritariamente, militantes políticos, como Esteban
Echeverría.
Na segunda metade do século XIX,
acompanhando os avanços científicos que o mundo
experimentava, a América Hispânica também
enfrentava a crise das convicções escolásticas. Novas
correntes intelectuais, como o Positivismo (sobretudo
na versão de Spencer) e autores como Nietzsche,
Stirner, Schopenhauer, Guyau e Renan influenciaram o
pensamento intelectual, proporcionando base para o
desenvolvimento do Realismo.
O Realismo se desenvolveu como um movimento
que dá continuidade ao Romantismo. Para Josef: “Ao
excesso romântico, essa geração opôs um toque de
ceticismo” (1986, p.32). As questões sociais e a
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consolidação das identidades nacionais continuavam
presente nas obras de autores como Eugenio
Cambaceres, Julián Martel, Tomás Carrasquilla e
Horacio Quiroga.
Com o declínio dos movimentos realistas na
Europa e o desenvolvimento dos movimentos
Vanguardistas, há um forte posicionamento de
oposição à visão da narrativa realista ilusionista. Na
América Latina, essa tendência também encontra fortes
ecos. Para Stam:
Os
modernistas
latinoamericanos
evocados
por
termos como ‘antropofagia’ e
‘realismo
mágico’,
neste
sentido, trabalham a magia a
partir de materiais fornecidos
pelo ‘real’ da história e da vida
quotidiana,
reconfigurando,
assim, toda a questão do
realismo. (2008, p.395)

O Modernismo é visto como um “divisor de
águas” na produção Hispano-Americana. Foi o primeiro
movimento de origem e características americanas.
Segundo Josef:
Unindo elementos de escolas
anteriores,
Romantismo,
Realismo, Simbolismo, criou
novos princípios estéticos e
consistiu, sobretudo, numa volta
ao artifício, depois de uma etapa
de disciplina científica. Era o
refinamento
de
sensações,
descritas com morosidade, a
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emoção, o artificialismo, a visão
plástica e pictórica, o efeito novo
de som e luz, ritmos raros e
exóticos, virtuosismo formal,
concepção de arte diversa da
objetividade didática e social.
(1986, p.40)

O questionamento sobre o que é a realidade para
o século XX pautou as reflexões artísticas. A
recuperação do sentido de realidade americana instiga
a um retorno às estruturas originais dos mitos
ancestrais dos povos que formaram o continente. O
pensamento rígido, cientificista, entra em declínio,
abrindo espaço para uma literatura que questiona essa
rigidez e que acredita que o homem pode ser lógico e
impulsivo, racional e incoerente. A ciência pauta as
explicações racionais, mas o mito e o maravilhoso
também contribuem na construção desta realidade.
Josef acredita que “o mito será elemento canalizador
das esperanças e sonhos, envolvendo as personagens e
dando-lhes modelos de conduta” (1986, p.68).
Num momento de retorno à origem, a literatura,
sobretudo o romance, tem um papel importante como
um instrumento de reivindicações. A realidade política
e social se junta ao maravilhoso para expressar a
realidade hispano-americana.
A formação cultural da América Latina influencia
de forma profunda a releitura que os artistas iberoamericanos fazem dos ideais vanguardistas. A realidade
histórica
das
Américas,
principalmente
o
poliperspectivismo construído pela formação trilateral
do “encontro” entre europeus, africanos e ameríndios
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contribuiu profundamente para o jeito próprio dos
artistas latino-americanos trabalharem suas produções
artísticas.
Na América Latina, os tropos
vanguardistas do maravilhoso e
do fantástico, do canibalismo e
do carnaval, tomaram uma
forma
extraordinariamente
concreta e literal [...] O que era
remoto e metafórico para os
modernistas europeus – magia,
carnaval, antropofagia – tornouse mais familiar e quase literal no
âmbito
do
‘surrealismo
quotidiano’ da vida latinoamericana.
As
culturas
heterogêneas que formaram a
América Latina promoveram
uma nova realidade histórica que
subverteu
o
bom
senso
convencional do racionalismo
ocidental. (STAM, 2008, p.399)

A partir dos anos 50 e 60 do século XX, houve o
que se convencionou chamar de “bom da literatura
latino-americana”, fenômeno do mercado literário que
revelou a ficção original e provocadora produzida no
continente. Diversos escritores, com produções
heterogêneas, como Gabriel García Márquez, Juan
Rulfo, Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar, Carlos
Fuentes, Alejo Carpentier, Juan Carlos Onetti, Guillermo
Cabrera Infante, José Donoso, Ernesto Sábato, Mario
Benedetti, Augusto Roa Bastos e Manuel Scorza, dentre
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outros, apresentaram obras ficcionais com novos
elementos narrativos e uma temática original.
A principal inovação destes escritores foi revelar
uma nova América, que extrapolava os assuntos já
abordados à exaustão, como o histórico de pobreza e
autoritarismo. Tais autores buscavam apresentar um
elemento libertador, como se ao se voltar aos mitos de
origem, ao maravilhoso, se redescobrisse a essência
esquecida do continente.
A esta nova forma de ficção, alguns críticos
literários batizaram primeiramente de Realismo
Mágico. Segundo Chiampi:
A constatação de um vigoroso e
complexo
fenômeno
de
renovação ficcional, brotado
entre os anos 1940 e 1955, gerou
o afã de catalogar suas
tendências e encaixá-las sob uma
denominação que significasse a
crise do realismo que a nova
orientação narrativa patenteava.
Assim, realismo mágico veio a
ser
um
achado
críticointerpretativo, que cobria, de um
golpe, a complexidade temática
(que era realista de um outro
modo) de novo romance e a
necessidade de explicar a
passagem da estética realistanaturalista para a nova visão
(mágica) da realidade. (2012,
p.19)

A complexidade das estruturas hispanoamericanas necessitava de uma forma discursiva
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singular. As obras dessa nova tendência careciam de
uma nomenclatura própria, que expressasse essa “nova
atitude” dos artistas diante daquilo que era encarado
como real. Assim, o termo “mágico” foi o encontrado.
A expressão “Realismo Mágico” foi utilizada pela
primeira vez pelo historiador e crítico de arte alemão
Franz Roh em seu livro Nach Expressionismus (Magister
Realismus) para caracterizar a produção pictórica do
pós-expressionismo alemão. Para o autor, a produção
do pós-guerra, ao contrário do expressionismo anteguerra, visava representar os objetos do mundo
conhecido com o objetivo de explorar e ressaltar os
mistérios que ocultavam, ou seja, a magia presente em
tudo.
O termo foi aplicado para denominar esta
produção literária pela primeira vez por Arturo Uslar
Pietri, em sua obra Letras y Hombres de Venezuela, de
1948. Pietri buscava uma expressão para se referir aos
contos venezuelanos dos anos de 1930 e 1940. O
termo, entretanto, encontrou aderência por parte de
acadêmicos e críticos a toda produção hispanoamericana.
Apesar de poético, o termo é conceitualmente
problemático. Para Chiampi:
Como se vê, o problema da
implantação do termo realismo
mágico na crítica hispanoamericana envolve ora a
deficiência metalinguística (os
dados ‘reais’ são denominados
‘realistas’), ora no duplo enfoque
da questão. O primeiro, pelo
referente (o ‘real’), leva o autor a
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indefinir a realidade; como uma
faca de dois gumes, essa
operação, em vez de exorcizar o
real, o postula como necessário.
O segundo, pela atitude do
narrador diante do real, conduz
o problema para fora do texto,
centralizando no ato criador o
fundamento
conceitual
do
realismo mágico. (2012, p.23)

Para designar essa tendência literária, o termo
mais aceito é Real Maravilhoso, enunciado pelo
romancista cubano Alejo Carpentier em ensaio
publicado no jornal El Nacional, da Venezuela, em 1948
e como prefácio do romance El Reino de este mundo,
publicado em 1949:
Lo real maravilloso se encuentra
a cada paso en las vidas de
hombres que inscribieron fechas
en la historia del Continente y
dejaron apellidos aún llevados:
desde los buscadores de la
Fuente de la Eterna Juventud, de
la áurea ciudad de Manoa, hasta
ciertos rebeldes de la primera
hora o ciertos héroes modernos
de
nuestras
guerras
de
independencia de tan mitológica
traza como la coronela Juana de
Azurduy. (CARPENTIER, s/d, p.3)

Segundo Stam:
Carpentier contrasta o que vê
como sendo os laboriosos
esforços dos vanguardistas
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europeus de processar o
maravilhoso,
através
de
técnicas de deslocamento,
com o maravilhoso inerente à
própria realidade quotidiana
na América Latina (2008,
p.447)

Carpentier buscou o termo “maravilhoso” por já
ser consagrado pela poética e pelos estudos críticosliterários (como os de Todorov), sobretudo por estar
ligado a outros conceitos correlatos, como o fantástico
e o realismo. Já o termo “mágico” possui outros
significados teóricos, aproximados a outros ramos do
conhecimento, como o Ocultismo. Carpentier retoma
essas reflexões em mais dois trabalhos: no ensaio “De
lo real maravilhoso”, publicado originalmente no livro
Tientos y diferencias, publicado em 1967 e na
conferência “Lo barroco y real maravilhoso”, proferida
no Ateneo de Caracas, em 1975. Neste, o escritor
afirma que
La palabra ‘maravilloso ha
perdido con el tiempo y con el
uso su verdadero sentido, y lo ha
perdido hasta tal punto, que se
produce,
con
la
palabra
‘maravilloso’, lo ‘maravilloso’,
una confusión de tipo conceptual
tan grande, como la que se
forma con la palabra ‘barroco’ o
con la palabra ‘clasicismo’. Los
diccionarios nos dicen que lo
maravilloso es lo que causa
admiración,
por
ser
extraordinario,
excelente,
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admirable. Ya ellos se une en el
acto la noción de que todo lo
maravillosos ha de ser bello,
hermoso y amable. Cuando lo
único que debiera ser recordado
de la definición de los
diccionarios es lo que se refiere a
lo
extraordinario.
Lo
extraordinario no es bello ni
hermoso por fuerza. Ni es bello
ni feo, es más que nada
sombroso por lo insólito. Todo lo
insólito, todo lo asombroso, todo
lo que se sale de las normas
establecidas es maravilloso.
(CARPENTIER, 2010, s/n)

Por ser uma manifestação literária tão própria da
América Hispânica, a conceituação se torna um desafio,
uma vez que é limitador utilizar termos aplicados ao
pensamento europeu para uma realidade tão distinta
quanto à americana. Carpentier defende que
nosotros,
novelistas
latinoamericanos,
tenemos
que nombrarlo todo – todo lo
que nos define, envuelve y
circunda: todo lo que opera
con energía de contexto – para
situarlo
en lo
universal
(Carpentier, Apud CHIAMPI,
2012, p.46)

Mesmo sendo um gênero bastante presente na
literatura da América, o real maravilhoso não é um
gênero exclusivo do continente, mas encontra um
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significativo espaço para seu desenvolvimento estético
e temático, como analisa Chiampi:
E, de fato, o realismo
maravilhoso
não
é
uma
modalidade narrativa exclusiva
da literatura hispano-americana,
e nem todos os relatos desta
literatura tomam a América
como referente (semiotizado ou
não
como
realidade
maravilhosa).
Mas
tal
procedimento se legitima à
simples constatação de que, na
América
Hispânica,
a
continuidade e a renovação da
produção ficcional vem marcada
pela busca de significar a
identidade
do
continente
americano (seja em seu aspecto
histórico,
político,
social,
religioso ou místico), tomando-o
como espaço privilegiado para as
aventuras dos seus heróis. (2012,
p.96)

Para Roas, enquanto
el mundo maravilloso es un
lugar totalmente inventado en
el que las confrontaciones
básicas que generan lo
fantástico
(la
oposición
natural/sobrenatural,
ordinario/extraordinario) no se
plantean, puesto que en él
todo es posible (ROAS, 2001,
p.10)

815

El
realismo
maravilloso
descansa sobre una estrategia
fundamental: desnaturalizar lo
real y naturalizar lo insólito, es
decir, integrar lo ordinário y lo
extraordinario en una única
representación del mundo
(2001, p.12)

Para ele,
el ser humano, incapaz de
conocer el mundo, crea uno a
la medida de su mente. […] la
realidad es, por lo tanto, una
construcción
ficticia,
una
simples invención (2001, p.38)

Desta forma, o crítico coloca em xeque a noção do que
é realidade, expressando a possibilidade de
maravilhoso e real coabitarem.
Ao representar a realidade americana sob o
prisma da naturalização do insólito, as narrativas do
real maravilhoso assumem também um caráter político.
Um exemplo que ilustra essa relação é a obra Cien años
de soledad, de Gabriel García Márquez, que, segundo a
análise de Stam:
Quando uma epidemia de
insônia toma conta de Macondo,
seus habitantes perdem a
capacidade de distinguir entre o
sonho e a realidade. Este
embaçamento do onírico e do
factual também tem uma
dimensão política. Quando uma
greve
é
reprimida
pelos

816

proprietários de uma plantação
de bananas, aquele que detém o
poder impõem seus ‘sonho’ à
população, que é obrigada a
aceitar a ficção de que a polícia
nunca realmente atirou nos
manifestantes
e
que,
consequentemente, as mortes
que eles testemunharam, na
realidade,
não
haviam
acontecido. (2008, p.440)

Desta forma, traços do maravilhoso buscam tocar
o lado sensível do leitor para despertar o senso de
coletividade. Ao se identificar nos elementos insólitos
da obra referências críticas à realidade cotidiana,
busca-se acender o senso de comunidade, de
pertencimento a um povo que possui os mesmos
problemas e dificuldades, as mesmas crenças e
costumes, o mesmo modo de encarar o cotidiano.
O caráter subversivo e ao mesmo tempo poético
são características importantes do real maravilhoso.
Expressar as especificidades, os problemas e a poesia
presentes na realidade da América Hispânica confere a
este gênero literário a categoria de divulgador do que
seja ser americano.
A construção do significado do que seja ser
americano perpassa pelo conceito de identidade. Para
Stuart Hall (2011), a identidade é fragmentada, não
fixa, essencial ou permanente, ela é uma celebração
móvel, construída socialmente e historicamente. O
sujeito assume diversas identidades em diferentes
momentos, constituindo identidades não unificadas em
um “eu”, muitas vezes, não coerente.
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Como indivíduos portadores de cultura, os seres
humanos absorvem influencias do seu meio, da
comunidade na qual estão inseridos, de suas culturas
nacionais. Desta forma,
As culturas nacionais são
compostas não apenas de
instituições
culturais,
mas
também
de
símbolos
e
representações. Uma cultura
nacional é um discurso – um
modo de construir sentidos que
influencia e organiza tanto
nossas
ações
quanto
a
concepção que temos de nós
mesmos. As culturas nacionais,
ao produzir sentido ‘a nação’,
sentidos com os quais podemos
nos
identificar,
constroem
identidades. (HALL, 2011, p.51)

As culturas nacionais não são um todo “puro” ou
“autêntico”, mas são frutos de construções históricas e
do contato com outras identidades culturais. García
Canclini afirma que
a história dos movimentos
identitários revela uma série
de operações de seleção de
elementos
de
diferentes
épocas
articulados
pelos
grupos hegemônicos em um
relato que lhe dá coerência,
dramaticidade e eloquência
(2013, p.XXIII)
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É preciso levar em consideração que grupos sociais
articulam determinados valores ou símbolos que
marcam aspectos de uma cultura. Esse é um dos
principais motivos pelos quais a cultura é um
organismo vivo, resultado de lutas constantes entre
segmentos internos que buscam ter seu próprio espaço
na construção de uma identidade cultural.
Hall defende que
a
identidade
é
irrevogavelmente
uma
questão
histórica.
Nossas
sociedades são compostas não
de um, mas de muitos povos
(2013, p.33)

Ao abordar a construção da América, o pesquisador
aponta que
nossos povos têm suas raízes
nos – ou, mais precisamente,
podem traçar suas rotas a
partir dos – quatro cantos do
globo, desde a Europa, África,
Ásia; foram forçados a se
juntar no quarto canto, na
‘cena primária’ do Novo
Mundo (2013, p.33)

Desta construção múltipla, é possível afirmar que a
identidade americana pode ser chamada de mestiça,
fruto de um processo de hibridização cultural.
Assim, a literatura é uma ferramenta de
expressar tal característica própria da América Latina.
Para o escritor argentino Julio Cortázar,
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Aproximar os termos realidade e
literatura, seja no contexto da
América Latina ou de qualquer
outra região do mundo, pode
parecer inútil à primeira vista. A
literatura é sempre expressão da
realidade, por mais imaginária
que ela seja; o simples fato de
que cada obra tenha sido escrita
num determinado idioma situase de saída e automaticamente
num contexto preciso e ao
mesmo tempo separa-a de
outras regiões culturais, e tanto
o tema como as ideias e os
sentimentos
do
autor
contribuem para localizar mais
ainda o inevitável contato entre
a obra escrita e a sua realidade
circundante. (2001, p.207)

De todos os autores consagrados deste gênero,
Gabriel García Márquez é um dos mais emblemáticos.
Segundo Nuñez,
García Márquez supera o
“realismo fantástico”, que sua
obra levou à realização máxima,
seja porque o próprio escritor
considerava toda a fabulação de
seus livros a mais sincera
transcrição da vida comum e dos
dramas da história pós-colonial,
na América Latina; seja porque a
magia que transbordou de seus
livros: a revolução que retirou da
Colômbia e, por extensão, o
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continente latino-americano de
uma solidão , de uma
invisibilidade planetária e de
certa afasia, na comunicação
com os centros de consagração
cultural, não se fez com tiros e
exércitos, mas com um livro,
Cem Anos de Solidão (1967)
(2014, p.16)

A riqueza poética, a forma inteligente com que o
autor brinca com as palavras e com as ideias fazem com
que suas obras, em suas múltiplas manifestações,
ganhassem o mundo. Para Trevisan:
A narrativa ficcional de García
Márquez parece retornar sempre
a uma mesma questão: ao poder
da palavra, seja ela escrita ou
simplesmente dita. Os falares
literários e populares compõem
os desdobramentos da ficção e
sugerem uma leitura que
caminha em uma espiral de
referências. Ora as cidades
tornam-se palavras e podem ser
lidas até que se consumam, ora a
narrativa histórica é palavra e
pode reinventar criticamente o
passado. E, tantas vezes, o amor
faz-se verbo, começando e
terminando no desejo de possuir
as palavras, do outro, de nós
mesmos. (2007, p.36)

Em 1982, recebeu o prêmio Nobel de Literatura e
em seu discurso de agradecimento, intitulado La
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Soledad de América Latina, García Márquez defendeu
que os elementos do maravilhoso estão presentes na
obra literária americana desde as crônicas dos
colonizadores, que apresentavam “a nova terra” como
um local repleto de magia e seres maravilhosos. Porém,
ele também descreve os regimes totalitários e
violentos, além da exploração por parte de países
financeiramente mais ricos. E que, apesar de todo o
sofrimento e exploração, os povos americanos
responderam com a luta pela sobrevivência, pelo amor
à vida. O escritor exalta a América e a poesia presente
em todos os lugares dessa terra “grande”. O escritor
conclui o seu discurso:
En cada línea que escribo trato
siempre, con mayor o menor
fortuna, de invocar los espíritus
esquivos de la poesía, y trato de
dejar en cada palabra el
testimonio de mi devoción por
sus virtudes de adivinación, y por
su permanente victoria contra
los sordos poderes de la muerte.
El premio que acabo de recibir lo
entiendo, con toda humildad,
como la consoladora revelación
de que mi intento no ha sido en
vano. Es por eso que invito a
todos ustedes a brindar por lo
que un gran poeta de nuestras
Américas, Luis Cardoza y Aragón,
ha definido como la única prueba
concreta de la existencia del
hombre: la poesía. (MÁRQUEZ,
s/d, s/n)
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O maravilhoso está bastante presente em suas
histórias. Aliados ao imaginativo, fatos históricos como
a Guerra dos Mil Dias, considerada a revolta mais
trágica e sangrenta da história da Colômbia, e o
declínio, também bastante violento, da United Fruit
Company são recontadas por García Márquez,
tornando pano de fundo para os conflitos de suas
personagens. Os fatos históricos são descritos a partir
de elementos fantásticos, criando um universo poético,
mas ao mesmo tempo bastante crítico, dos
acontecimentos. Ao descrever a obra de García
Márquez, Stam acredita que
De certa forma, o realismo
mágico vira do avesso o realismo
documental ao estilo Defoe; no
lugar do inventário de objetos e
animais
do
autor
inglês,
acenamos como ‘efeitos de
realidade’, encontramos uma
estranha miscelânea de fato e
(aparente)
imaginação
em
Márquez para gerar o que pode
ser chamado de “efeitos de
irrealidade”. A precisão de Defoe
e seus “quatro anos, onze meses
e dois dias” de chuva são
transformados no romance de
Márquez a fim de gerar flores
mágicas que desabrocham da
“mais seca das máquinas” (2008,
p.406)

Toda a obra de García Márquez transborda
aspectos biográficos, das experiências vividas por sua
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família, por seu tempo e seus lugares, a partir de
muitas alegorias e lirismo. Para Trevisan:
desdobradas e metafóricas,
ressurgem
como
espaços
capazes de evocar a História e
de articular a façanha da
multiplicação de significantes e
significados latino-americanos
(2007, p.33)

Em entrevista ao jornalista Plinio Apuleyo
Mendoza publicada no livro El olor de la guayaba, em
1982, García Márquez acredita que a cultura americana
é mestiça, resultado de diversas origens:
En la región donde nací hay
formas culturales de raíces
africanas muy distintas a las de
las zonas del altiplano, donde se
manifestaron culturas indígenas.
En el Caribe, al que pertenezco,
se mezcló la imaginación
desbordada de los esclavos
negros africanos con la de los
nativos precolombinos y luego
con la fantasía de los andaluces y
el culto de los gallegos por lo
sobrenatural. (MÁRQUEZ, 2008,
p.63-64)

García Márquez afirma que: “no hay en mis
novelas una línea que no esté basada en la realidad”
(2008, p.44). Seu romance El amor en los tiempos del
cólera, por exemplo, foi baseado na história de amor
entre seus pais, como afirma em seu livro
autobiográfico Vivir para contarla
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La historia de esos amores
contrariados fue otro de los
asombros de mi juventud. De
tanto oírla contada por mis
padres, juntos y separados, la
tenía casi completa cuando
escribí La hojarasca, mi primera
novela, a los veintisiete años,
pero también era consciente de
que todavía me faltaba mucho
que aprender sobre el arte de
novelar. Ambos eran narradores
excelentes, con la memoria feliz
del amor, pero llegaron a
apasionarse tanto en sus relatos
que cuando al fin me decidí a
usarla en El amor en los tiempos
del cólera, con más de cincuenta
años, no pude distinguir los
límites entre la vida y la poesía.
(MÁRQUEZ, 2004, p.54-55)

O livro El amor em los tiempos del cólera
começou a ser escrito em 1984, em Cartagena de las
Índias e foi lançado em 1985. Foi a primeira obra escrita
por Gabriel García Márquez após receber o Prêmio
Nobel. Desde o título, o autor brinca com o significado
da palavra cólera, seja como a doença cuja epidemia é
um dos principais eixos da narrativa, ou como oposição
ao amor, tema central do livro. O romance narra
histórias de amor acontecidas durante – ou por causa –
da epidemia, tendo como personagens principais
Fermina Daza e Florentino Ariza.
Como todas as obras do escritor, há misturas de
elementos históricos, como a epidemia de cólera, as
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guerras civis entre liberais e conservadores, o naufrágio
do galeão espanhol San José, carregado de ouro e joias
e a história vivenciada pelos seus pais, permeados pelo
maravilhoso, com o objetivo estético-poético ou como
forma de crítica social. Nuñez, ao comparar Cien años
de soledad a El amor en los tiempos del cólera, afirma
que
O que muda, a partir d’O amor
nos tempos do cólera, é o teor
da parábola política que, se
ainda não absolveu o homem
latino-americano de uma solidão
ancestral e de um sentimento de
incomunicação com o mundo,
pelo menos admite como
promotor de suas próprias
soluções. (NUÑEZ, 2014, p.18)

O amor é o fio condutor da narrativa do
romance. Para representar a busca pela concretização
afetiva, o autor utiliza imagens sinestésicas, construídas
a partir de elementos do maravilhoso, como é possível
perceber no trecho:
Fue esa la época en que cedió a
las ansias de comerse las
gardenias que Tránsito Ariza
cultivaba en los canteros del
patio, y de ese modo conoció el
sabor de Fermina Daza. Fue
también la época en que
encontró por casualidad en un
baúl de su madre un frasco de un
litro del Agua de Colonia que
vendían de contrabando los
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marineros de la Hamburg
American Line y no resistió de
probarla para buscar otros
sabores de la mujer amada,
Siguió bebiendo del frasco hasta
el amanecer, emborrachándose
de Fermina Daza con tragos
abrasivos, primero en las fondas
del puerto y después absorto en
el mar desde las escolleras
donde hacían amores de
consolación los enamorados sin
techo, hasta que sucumbió a la
inconsciencia. (MÁRQUEZ, 2014,
p.100)

Além de demonstrar que Florentino busca
encontrar o gosto da amada a partir da ingestão de
flores e perfumes, o texto ainda apresenta uma crítica,
ao dizer que o perfume é resultado de contrabando. A
contravenção, sobretudo o contrabando, é recorrente
na narrativa. O pai de Fermina, Lorenzo Daza, por
exemplo, enriquece exercendo a atividade de
contrabandista de mulas. Desta forma, ações ilegais são
naturalizadas, e em certos momentos vangloriadas
(como a posição social alcançada pelo traficante de
mulas). Desta forma, a partir do humor, o autor realiza
uma crítica social a um fato recorrente na sociedade: a
naturalização da contravenção.
O autor também apresenta na obra diversas
críticas à dominação europeia ao continente
americano, principalmente a dominação cultural.
Nuñez afirma que
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A violenta experiência de
colonização, amplificada pela
inconsequência das revoluções
de independência e pelo
destino de subserviência aos
interesses
estrangeiros,
fornece o cenário propício
para a restauração de uma
identidade
secularmente
ignorada. (2014, p.19)

A narrativa é permeada por críticas, carregadas de
ironia, acerca da expropriação europeia das vozes
culturais que construíram as diversas identidades do
continente.
Tal relação fica bastante evidente com a
descrição do papagaio, vindo de Paramaribo,
pertencente ao Dr. Juvenal Urbino, marido de Fermina:
Era un loro desplumado y
maníaco, que no hablaba cuando
se lo pedían sino en las ocasiones
menos pensadas, pero entonces
lo hacía con una claridad y un
uso de razón que no eran muy
comunes en los seres humanos.
Había sido amaestrado por el
doctor Urbino en persona, y eso
le había valido privilegios que
nadie tuvo nunca en la familia, ni
siquiera los hijos cuando eran
niños.
Estaba en la casa desde hacía
más de veinte años, y nadie supo
cuántos había vivido antes.
Todas las tardes después de la
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siesta, el doctor Urbino se
sentaba con él en la terraza del
patio, que era el lugar más fresco
de la casa, y había apelado a los
recursos más arduos de su
pasión pedagógica, hasta que el
loro aprendió a hablar el francés
como un académico. Después,
por puro vicio de la virtud, le
enseñó el acompañamiento de la
misa en latín y algunos trozos
escogidos del Evangelio según
San Mateo, y trató sin fortuna de
inculcarle una noción mecánica
de las cuatro operaciones
aritméticas. (MÁRQUEZ, 2014,
p.36)

O papagaio, além de falar francês e rezar missas
em latim, cantava canções francesas que ouvia pelo
gramofone do Dr. Urbino. Em uma passagem, o autor
descreve a visita de políticos, que ao descobrirem a
fama do animal, resolvem conhecê-lo. Porém, o animal
se recusou a falar, apesar das súplicas do médico.
Também é descrita a visita de um grupo de ingleses que
querem, sem sucesso, comprar o animal.
O animal, um dos símbolos das Américas,
absorve a cultura europeia, aprende a língua erudita e a
religião, mas só “fala” quando quer. Não há uma
negação a influência europeia na construção da
identidade cultural, mas uma afirmação da soberania e
da liberdade de se expressar do americano. Mesmo
com o poder econômico e de dominação do “outro”, o
animal se mantém livre e defende sua autonomia ao se
manter calado.
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No romance, o maravilhoso também é utilizado
como recurso para expressar críticas acerca do modelo
patriarcal, no qual a mulher se submete a vontade
masculina: primeiramente a do pai, e após o
casamento, a do marido. Segundo Spivak,
A imagem do imperialismo como
o
estabelecedor
da
boa
sociedade é marcada pela
adoção da mulher como objeto
de proteção de sua própria
espécie. Como deveria examinar
a dissimulação da estratégia
patriarcal, que aparentemente
concede à mulher a livre escolha
como sujeito? (2014, p.128)

A narrativa demonstra como a trajetória de
Fermina se torna infeliz por se submeter à vontade de
outras pessoas. Os questionamentos e a expressão da
revolta de Fermina ficam em evidência na passagem
em que expressa sua aversão ao perceber que uma
boneca, presente do Dr. Urbino, cresce:
Al cabo de un tiempo, sin
embargo, después de un sueño
agotador, descubrió que la
muñeca estaba creciendo: la
preciosa ropa original que llegó
con ella le dejaba los muslos al
descubierto, y los zapatos se
habían reventado por la presión
de los pies. Fermina Daza había
oído hablar de maleficios
africanos, pero ninguno tan
pavoroso como ese. (MÁRQUEZ,
2014, p.183)
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Ao se sentir impedida de crescer, Fermina
abomina aquele que cresce, que rasga o perfeito
vestido nela colocado e rompe com as barreiras do
esperado. Nessa passagem, também há o
questionamento sobre a tendência de culpar o “outro”
inferiorizado pelo o rompimento daquilo que é
estabelecido como norma. Ao afirmar sobre os
“malefícios africanos”, a personagem está reproduzindo
a voz do grupo dominante que estabelece padrões e
sistemas a serem seguidos. A representação deste
discurso corrobora com os apontamentos de García
Canclini acerca do pensamento do início do século XX
na América
Os impulsos secularizadores e
renovadores da modernidade
foram mais eficazes nos grupos
“cultos”, mas certas elites
preservam seu enraizamento nas
tradições hispânico-católicas [...]
como recursos para justificar
privilégios da ordem antiga
desafiados pela expansão da
cultura massiva. (CANCLINI,
2013, p.74)

Fermina pertence e é educada para consolidar e
reproduzir os ideais de uma elite que vê no modelo
patriarcal algo a ser perpetuado. Ao acatar para si as
escolhas feitas por outras pessoas visando à aceitação
social, vivencia uma vida monótona e infeliz. A
personagem só encontra sua verdadeira identidade, e
consequentemente sua felicidade, ao reconhecer quem
é e quais são suas vontades.
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Ao recorrer ao discurso realista maravilhoso,
Gabriel García Márquez imprime poeticamente e
ideologicamente suas críticas à realidade da América
Latina. Há o reconhecimento da diversidade de culturas
que convivem no continente e a defesa do hibridismo
cultural que constitui tais povos.
O maravilhoso penetra na narrativa da mesma
forma que o autor defende que seja o cotidiano da
América: inserida na realidade. O autor não encara o
maravilhoso como algo sobrenatural, mas reconhece
que o insólito é um dos aspectos que constitui a cultura
latino-americana.
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Maria Rosaria Fabris (FFLCH)

Em 1970, o dono da galeria Il Naviglio de Veneza,
encomendou a Dino Buzzati uma série de quadros, os
quais, distribuídos pelos quatro pavimentos do
pequeno lugar, constituiriam uma espécie de narrativa.
Ao pensar em como traduzir, numas trinta obras, uma
história com começo, meio e fim, o artista acabou
decidindo contar em trinta e quatro quadros
concebidos como tábuas votivas, milagres atribuídos a
Santa Rita de Cássia. Nascia assim a mostra I miracoli di
una santa40.
Embora Buzzati seja mais conhecido como
escritor, atividade que exerceu paralelamente à de
jornalista, sua incursão no campo da pintura não era
novidade. A abertura de sua primeira exposição, na
Galleria dei Re Magi, em Milão, se deu em 1º de
dezembro de 1958, ocasião em que apresentou
também um livro com o mesmo título da mostra, Le
storie dipinte, cujas histórias foram escritas
praticamente com o pincel, uma vez que os textos
literários funcionavam como corolários das obras
pictóricas. Em maio de 1966, tornou a expor em Milão,
na galeria Gian Ferrari, e, em janeiro do ano seguinte,
na galeria Il Portichetto, em Rho (cidadezinha nas
imediações da capital da Lombardia). A última
exposição foi realizada em novembro de 1971, pouco
antes de sua morte (28 de janeiro de 1972), na galeria
40

Os mil exemplares do catálogo forma impressos em preto e
branco.

835

Lo Spazio de Roma, quando foi lançado Buzzati pittore,
volume sobre sua atividade de artista plástico41.
Depois da exposição de Veneza (inaugurada no
dia 3 de setembro), o conjunto de obras foi reunido
numa publicação, I miracoli di Val Morel, com
acréscimos e mudanças na ordem dos quadros, cada
um deles agora acompanhado de uma pequena
história. Lançado em novembro de 1971, o livro teve
novas edições: a de 1983 (intitulada Per grazia ricevuta)
e a de 2012, na qual se baseia o presente trabalho.
Nesta edição, que retoma a de 1971, com prefácio de
Indro Montanelli, amigo de Buzzati, e uma explicação
do próprio escritor – “um de seus contos mais
mágicos”, como salientou o jornalista acima citado
(MONTANELLI, 2012, p.5) –, foram acrescentados um
posfácio de Lorenzo Viganò e o retrato de Santa Rita,
pintado para um oratório, o qual atualmente se
encontra na sede da prefeitura de Limana, pequena
comunidade próxima de San Pellegrino (distrito de
Belluno, no Vêneto), onde Buzzati nasceu, em 16 de
outubro de 190642.
41

Buzzati foi também cenógrafo e figurinista para o balé Jeu de
cartes (1936-1937), de Igor Stravinsky, apresentado no Teatro alla
Scala de Milão, em fins dos anos 1950; e cenógrafo de duas óperas
líricas num ato, com libreto de sua autoria e música de Luciano
Chailly: Il mantello (Florença, Teatro della Pergola, 1960) e Era
proibito (Milão, Piccola Scala, 1962-1963).
42
Em relação à exposição, foram acrescentados Il colombre, Il gatto
mammome, Il pettirosso gigante, Caduta dalla casa Usher e I
marziani. Para Roberta Coglitore (2013, p. 9), às tábuas votivas
“deveria ser acrescentada também a pintada no verão de 1971 para
o doutor Giovanni Angelini, que cuidou do autor em seus últimos
meses”.
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O diálogo entre artes visuais e literatura na obra
buzzatiana também não era novidade, pois se havia
instaurado desde as primeiras publicações do autor: as
novelas enviadas ao periódico Il popolo di Lombardia
(1931), Barnabo delle montagne (1933) e Il segreto del
Bosco Vecchio (1935). Ao falar dos desenhos desses
dois romances, escreveu Lorenzo Viganò:
Pequenos e simples, quase do
tamanho de selos, usados
também
como
letras
capitulares, os de Barnabo
delle montagne – para mostrar
o rosto do jovem guardaflorestal,
protagonista
da
história, o paiol onde tem de
montar guarda, os cenários
serranos –, mais elaborados e
pictóricos os de Il segreto del
Bosco Vecchio. (2010, p.XI)

A combinação texto-imagem caracterizou
também La famosa invasione degli orsi in Sicilia (A
famosa invasão dos ursos na Sicília), publicado cinco
anos depois de seu romance mais famoso Il deserto dei
tartari (O deserto dos tártaros, 1940)43. A história
contada nessa fábula vinha acompanhada de desenhos
em preto e branco e ilustrações coloridas,
complementadas de legendas, em que eram resumidos
dados fornecidos no texto principal. Aparentemente
43

A primeira versão, intitulada La famosa invasione degli orsi, foi
parcialmente divulgada em capítulos no periódico infantil Corriere
dei piccoli, entre 7 de janeiro e 29 de abril de 1945, quando a
publicação foi interrompida em virtude do fim da guerra. Para ser
editada em livro, a fábula foi reelaborada pelo autor.
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destinada a um público infantil, a história dos ursos
retomava temas e atmosferas caros ao autor desde o
início. Como assinalou Francesca Lazzarato:
o relato que se desenrola
através dos doze capítulos da
Famosa invasão é também
uma representação das idades
da vida. Das montanhas da
infância se passa ao rico vale
da adolescência, e depois à
cidade em que se conhecerão
as desilusões da maturidade,
para voltar, enfim, para o lugar
de onde se veio e desaparecer
num
ilimitado,
definitivo
silêncio. (2001, p.151)

A Sicília descrita na obra não era real, mas
inventada, e suas “majestosas montanhas”, “cobertas
de neve” (BUZZATI, 2001, p.11), remetiam às paisagens
dolomíticas da infância de Buzzati, aquelas “montanhas
pontiagudas, reino do mistério e da pureza” (S/A, 2015,
p.X). Como anotou o autor:
As impressões mais fortes que
eu tive
quando criança
pertencem à terra em que eu
nasci, o Vale de Belluno, as
selvagens montanhas que o
rodeiam
e
os
Alpes
Dolomíticos tão próximos. Um
mundo nórdico, em seu
conjunto (CARNAZZI, 2010,
p.XXXV)
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As paixões que o acompanharão pelo resto da vida são
a montanha, a escrita e o desenho, paixões que se
haviam manifestado na adolescência, quando começou
a excursionar pelas serras e escreveu seu primeiro texto
literário, a prosa poética La canzone alle montagne
(1920), e já na infância, ao encantar-se com as obras do
aquarelista inglês Arthur Rackham, ilustrador de obras
infantojuvenis, como os contos dos irmãos Grimm
(1900, 1909), As viagens de Gulliver (1900, 1909), de
Jonathan Swift, Peter Pan in Kensigton Garden (1906),
de James Matthew Barrie, Alice no país das maravilhas
(1907), de Lewis Carroll, Os cavaleiros da távolaredonda (1917), de Howard Pyle, e Cinderela (1919), de
Charles Perrault. Como afirmou Buzzati:
Sua capacidade de representar
atmosferas misteriosas, os
espíritos das montanhas e dos
bosques, as velhas casas
encantadas, as nuvens, os
nevoeiros, os sortilégios do
Natal foi [...] amor à primeira
vista. Era a plena realização
das [...] fantasias mais íntimas
(VIGANÒ, 2010, p.23)

ll libro delle pipe, apesar de publicado no mesmo
ano de La famosa invasione degli orsi in Sicilia, havia
sido elaborado em 1935 e nele o escritor contou com a
colaboração de seu cunhado Eppe Ramazzotti. Nessa
espécie de catálogo detalhado de todo tipo de
cachimbo, real ou inventado, mais uma vez, desenhos
(executados no estilo do século anterior) se integravam
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às descrições das peças de tal forma, que as
enriqueciam. Como foi apontado:
Depois de ter dado voz
humana aos ventos, às coisas
da natureza, agora Buzzati
tenta incutir vida também nos
objetos
aparentemente
inanimados. O modo hiperreal
de descrever os cachimbos
torna-se então signo da
visionariedade de Buzzati, de
seu modo de converter a arte,
em cada sua manifestação,
num juízo sobre os homens e
sobre o mundo. (S/A., 2015,
p.X)

Em
1966,
nas
páginas
do
Corriere
d’Informazione, o escritor dava início a I misteri di
Milano – Vecchie cronache raccontate da Dino Buzzati,
uma série de histórias em quadrinhos, interrompida
depois da publicação dos três capítulos iniciais da
primeira trama44 Apesar de frustrada, a tentativa abriu
caminho para Poema a fumetti (1969) romance em que
desenhou mais do que escreveu a saga de Orfeu e
Eurídice, ambientada numa “grande e neurastênica
cidade” (BUZZATI, 2010, p.139), a Milão moderna, com
os recantos frequentados pelo autor no dia a dia. Como

44

A história completa de Alberto Olivo – o qual se deslocou de Milão
para Gênova, a fim de atirar ao mar o corpo esquartejado da
esposa, transportado numa mala (1903) – foi publicada
integralmente no volume Delitti, que integra a obra La “nera” di
Dino Buzzati (2002).
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observou Lorenzo Viganò, incorporando palavras do
próprio escritor, (2010, p.XXXI-XXXII):
Cada página, tanto nas
palavras quanto nos desenhos,
contém todos os ingredientes
que Buzzati disseminou nos
romances e contos escritos até
então, em seus desenhos, nas
crônicas jornalísticas. Lá estão
as “lembranças de menino, as
noites, os fantasmas, os
pensamentos estranhos, o
funil do tempo, os primeiros
pressentimentos do que o
aguarda no fim do caminho
mal começado, por enquanto
iluminado pelo sol”; lá estão as
“divinas angústias mortais”, “o
medo, o temido baque, as
palpitações [...], o promissor
roçar do vento ao longo do
velho cemitério”; lá estão os
“barulhos estranhos”, vindos
dos
“antigos
cômodos
desertos”, e as grandes
sombras dos “magos do
outono”. Lá estão as ânsias
metafísicas, os medos, as
fantasias, a solidão, a morte.
(2010, p.104, 106, 116-117)

“Poema a fumetti é um hino à vida por meio do
retrato da morte”, resumiu Viganò (2010, p.XXXIII), e,
de fato, deveria ter-se chamado La cara morte – para
lembrar o que dá sentido à existência do ser humano,
ao aguardá-lo inelutavelmente no fim de sua jornada –,
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mas o editor achou o título demasiado lúgubre.
Classificá-lo é uma tarefa difícil, pois não se trata nem
de uma história em quadrinhos (não há balõezinhos)
nem de um romance stricto sensu, mas de uma obra
em que texto e ilustração se amalgamam, se fundem,
se integram45. Como salientou o próprio autor:
pintar e escrever, no fundo,
são para mim a mesma coisa.
Ao pintar ou ao escrever, eu
persigo o mesmo objetivo, que
é o de contar histórias.
(VIGANÒ, 2010, p.X)

“É sempre literatura. Conta-se algo com a caneta
e conta-se algo com os pincéis. É igual. Eu, nas telas,
faço também crônica.” (ADAMOVIT, 2013).
Essa simbiose entre palavra e imagem, que irá
caracterizar boa parte da produção futura do escritor, já
havia se afirmado na infância e na adolescência, em seu
diário, nas cartas que trocava com um amigo e com a
primeira namorada e num desenho executado em
consonância com o caráter gótico e fantástico do
poema que o inspirou, The haunted palace, de Edgar
Allan Poe, cujo texto ele copiou à mão na mesma folha,
inserindo-o na ilustração (1924). Buzzati começou a
interessar-se por Poe e Ernst Theodor Amadeus
Hoffmann por volta dos treze-catorze anos, antes de
embrenhar-se na leitura de Fiódor Dostoievski,
enquanto só em 1934 descobrirá Franz Kafka, autor
com o qual sua literatura tem sido constantemente
45

O livro de Buzzati ajudou na afirmação da graphic novel, gênero
que se popularizou em fins dos anos 1970.
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comparada. Se Albert Camus, em 1955, por ocasião da
montagem parisiense de Un cas intéressant (Un caso
clinico, 1953), que ele havia adaptado para o francês,
relativizava a presença de Kafka ou Dostoievski na
produção buzzatiana46, Eugenio Montale foi mais
explícito ao referir-se à obra-prima do escritor:
Quem lembrou o nome de
Kafka em relação a Il deserto
dei
tartari
merece
ser
perdoado se não conhecia o
romance anterior, Barnabo
delle
montagne,
que
desenvolve mais ou menos o
mesmo tema (a grandeza e a
dignidade da vida na solidão),
e que apresenta o primeiro
personagem verdadeiramente
original de Buzzati: uma
gralha. A partir de então,
deveria ter sido claro que os
animais (e os homens) de
Buzzati pertencem ao mundo
interior de um homem para o
qual existe uma verdade,
embora recôndita, e existe
46

“Mesmo quando os italianos passam pela porta estreita que lhes
mostram Kafka ou Dostoievski, passam com todo o peso de seu
corpo. E sua escuridão, todavia, resplandece. Encontrei essa
simplicidade trágica e familiar na peça de Buzzati e, enquanto
adaptador, procurei estar a seu serviço” (CARNAZZI, 2010, p. XLVI).
Para Francesca Lazzarato (2001, p. 135) também, no autor vêneto
“não cabem direito, afinal de contas, as roupas de um Kafka em
ponto pequeno (uma aproximação insistente e justamente
desagradável para o escritor, bem distante da negação sem saídas
que se encontra na base da obra kafkiana)”.
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uma vida, embora traída pelo
homem, que merece ser vivida
(1985, p.7)

Em março de 1965, durante uma viagem a Praga,
Buzzati visitou a casa do autor de O processo, para
“exorcizar” a suposta presença deste em sua obra, e lhe
dedicou o artigo Le case di Kafka, publicado no Corriere
della Sera, no qual declarou:
Desde que comecei a escrever,
Kafka foi minha cruz. Não teve
conto, romance, comédia de
minha autoria em que alguém
não achasse semelhanças,
derivações, imitações ou até
mesmo plágios descarados à
custa do escritor boêmio.
Alguns críticos denunciavam
culposas analogias mesmo
quando eu enviava um
telegrama ou preenchia o
formulário da declaração de
imposto de renda (2015, p.XIII)

Invocar Kafka, Dostoievski, Hoffmann, Poe,
Rackham ou histórias em quadrinhos significa adentrar
no vasto cipoal de referências presentes na produção
buzzatiana, que com suas citações (explícitas ou
reelaboradas) à própria obra ou de outros autores põe
à prova o repertório de cada leitor-espectador. Ícones
da cultura de massa e clássicos da literatura convivem
em seu universo. Se em Buzzati o confronto entre o
bem e o mal pode afundar suas raízes também na
leitura das aventuras do anti-herói criado pelas irmãs
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Angela e Luciana Giussani, em 1962, Diabolik47 – “o
nosso oposto, o Mister Hyde escondido em cada um de
nós, aquele lado escuro que ele sempre contou,
buscou, arrancou das sombras, mostrou (na pintura, no
teatro, na poesia), sem cair jamais no moralismo fácil”
(VIGANÒ, 2010, p.VIII) –, o fantástico, que permeia toda
a sua obra, com as mais diversas gradações e nuances,
surge associado à vida do dia a dia, à crônica, como em
A divina comédia:
Porque Dante, no Inferno, não
tinha
encontrado
apenas
monstros inauditos ou incríveis
condições de morte, mas
amigos e vizinhos de casa,
personagens de seu tempo e
conhecidos políticos, religiosos
e
civis
de
sua
contemporaneidade histórica
(TOSCANI, 1992, p.11)

como salientou Claudio Toscani, reportando uma
entrevista do escritor. A combinação de real e
imaginário é uma constante em Buzzati, que declarou:
Eu, ao contar uma coisa de
caráter fantástico, devo tentar
torná-la possível e evidente ao
máximo. A coisa fantástica
deve aproximar-se o mais que
puder da crônica (TOSCANI,
1992, p.12-13)
47

Em 1967, Buzzati havia pintado o personagem na tela Diabolik,
sob o impacto da obra de Roy Lichstenstein (o artista que tinha
reinventado as histórias em quadrinhos), apreciada, daquela feita,
na Bienal de Veneza do ano anterior.
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A opção por uma língua clara, simples, sem
termos rebuscados, quase perto da fala, às vezes levou
a crítica a relacionar a escrita de Buzzati com a
linguagem jornalística, fato que não incomodava o
autor, por considerar que o jornalismo era apenas uma
das facetas de seu ofício: “Certas experiências de
crônica, aliás, acredito que sejam extremamente
vantajosas para efeitos artísticos” (TOSCANI, 1992, p.7).
Como sublinhou Francesca Lazzarato, a língua
empregada pelo escritor não era
pobre, estática e uniforme; é
possível vê-lo com clareza na
Famosa invasão, onde Buzzati
se mostra capaz, mesmo sem
abdicar do critério de uma
simplicidade
rigorosa,
de
indubitáveis coloridos líricos.
(2001, p.148)

Na verdade, o autor conseguia atribuir às
palavras uma aura de ambiguidade, de mistério, de
ilogicismo, de algo de indecifrável e incompreensível
para o intelecto à primeira vista, como se cada camada
de significado ocultasse outra, e mais outra, e mais
outra, a fim de despertar no leitor sentimentos fortes,
desconhecidos e perturbadores. Para Claudio Toscani:
Basta um adjetivo intenso e
oportuno, basta um gosto
apropriado pelo ritmo para
transformar uma frase de viés
jornalístico,
rápida
e
espontânea, numa expressão
capaz de evocar imagens,
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impressões, pressentimentos e
indícios.
Buzzati escreve medo, se trata
de medo, mas sabe combinar
ou aproximar disso termos que
tornem precisa, por exemplo,
sua sensação de angústia ou
de pesadelo, de obsessão ou
de vertigem, de magia ou de
fábula. (1992, p.13-14)

Em que pese essa escrita aparentemente em tom
menor, o domínio das palavras lhe permitia uma
profundidade investigativa – seja nos textos de maior
fôlego, seja naqueles sintetizados ao extremo –, mas
sem cair ou arrastar o leitor para abismos insondáveis,
preferindo soltar as amarras da razão pelo viés da
imaginação e da fantasia, sem nunca perder o contato
com a realidade.
Em sua carreira de escritor, Buzzati não
desdenhou textos breves, alternando a publicação de
romances com a de artigos, crônicas, poesias, libretos,
peças teatrais e contos. Em relação ao romance, o
conto não era, para ele, uma obra menos significativa,
era apenas um texto mais sintético, no qual, rápida,
mas incisivamente, delineava situações, personagens,
atmosferas que arrancassem o leitor da cotidianidade
para defrontá-lo tanto com a “existência do
extraordinário” quanto com a “extraordinariedade da
existência” (TOSCANI, 1992, p.12), para mostrar-lhe
que, do lado de lá da “aparente normalidade das

847

coisas” (S/A, 2015, p.XII), o mistério e o surreal estavam
à espreita48.
E foi isso que caracterizou também seu último
livro verbo-visual, I miracoli di Val Morel, composto de
trinta e nove textos curtos e curtíssimos (de quatro a
dezesseis linhas, com exceção de um de uma linha e
outro de vinte e sete, em verso e prosa) e da gênese da
obra, na realidade, o mais longo dos contos fantásticos
(seis páginas) que o povoam, o qual serve de moldura e
amarração aos demais. Nele, Buzzati relata ter
descoberto, em 1938, na biblioteca paterna, um
caderno sobre os milagres realizados até 1909 por
Santa Rita em sua região natal e a presença de um
oratório, que ele desconhecia. Consegue localizá-lo e lá
encontra um homem idoso, sintomaticamente
chamado Toni Della Santa, autor dos relatos do caderno
e conhecedor de vários outros milagres, o qual, como
seus ancestrais desde tempos imemoráveis, era o
guardião do pequeno santuário e de seus objetos e
tábuas votivas, que ele pintava a pedido dos
peregrinos. Ao retornar à região em 1946, Buzzati, não
encontrando mais o oratório nem a casinha de seu
guardião, a partir do caderno e dos outros relatos dos
quais lembrava, resolveu pintar os quadros sobre
milagres inéditos de Santa Rita.
Os milagres realizados pela santa entre 1500 e
1936, na verdade, não eram desconhecidos, mas
48

Para atestar a importância dos textos breves do autor, bastaria
lembrar que, ao referir-se aos escritos daquela espécie de diário
que Buzzati foi atualizando desde sua primeira edição em 1950, In
quel preciso momento, Eugenio Montale os definiu “confetes de
poesia” (VIGANÒ, 2010, p.VII).
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inventados pelo escritor, e embora ele se valha de uma
expressão artística extremamente popular, o ex- voto, o
resultado final é bem diferente e muito instigante. Exvoto é a forma abreviada da locução latina ex voto
suscepto, ou seja, “o voto realizado”, fórmula colocada
em objetos ofertados a Deus, a Nossa Senhora ou a
santos, como agradecimento, conforme a promessa
feita, por uma graça alcançada. Representa a renovação
de um pacto de fé. Em sua versão pictórica, o ex-voto
retrata o fato que motivou o pedido – quase sempre
uma enfermidade, um incidente, uma calamidade
natural –, a prece e a intervenção divina (presente num
recorte geralmente suspenso), e pode vir acompanhado
de uma cartela que resume o acontecido.
O que está presente nos ex-votos de Buzzati? As
calamidades naturais e os incidentes, que são
fantásticos quando não a projeção de uma perturbação
interior: há uma baleia voadora que provocava
enchentes (“2. La balena volante”, 1653); uma torre
cortada ao meio por um raio (“14. La torre dei dottori”,
1543); uma erupção vulcânica de gatos (“17. I gatti
vulcanici”, 1737); formigas que penetram cérebro
adentro, enlouquecendo as pessoas (“19. Le formiche
mentali”, 1871); zangões que se atiram sobre uma
mocinha (“31. I vespilloni”, século XIX); uma nuvem de
serpentes, que dizima plantações e gado (“37. La nube
di bisce”, 1881); ou um navio atacado por um monstro
(“1. Il colombre”, 1867); uma invasão de discos
voadores (“3. I dischi volanti”, 1903); um gato-papão
que ataca uma mulher (“4. Il gatto mammone”, 1926);
uma cobra-grande que ameaça uma canhoneira (12. Il
serpenton dei mari, 1915); uma senhorita que precipita
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de sua casa em chamas (“21. Caduta dalla casa Usher”,
1832); marcianos que invadiam uma cidade (“39. I
marziani”, 1527). Apenas a tábua que representa a
mulher do guarda-linha que evita um incidente de trem
(“24. La casellante”, 1914), se reporta a ex-votos mais
canônicos.
Quanto às enfermidades, elas são de origem
psicológica, pois dizem respeito às angústias do ser
humano e à manifestação de desejos ocultos, de
natureza sexual, principalmente femininos: um conde
perdido no labirinto de sua mansão (“8. Il labirinto”,
1933); um homem que foge, perseguido por uma figura
indecifrável, que remete ao bicho-papão (“9. Uomo in
fuga, 1522); um velho marquês processado pelos
rinocerontes que matou em suas caçadas (“10. I
rinoceronti”, 1901); o velho da montanha que ameaça
uma aldeia alpina (“13. Il vecchio della montagna”,
1901); o desespero que toma conta de um grupo de
amigos numa noite de festa (“15. Serata asolana”,
1936); um homem preto que, com sua sombra
ameaçadora, provoca a morte de quem se depara com
ele (“25. L’uomo nero”, 1836); um urso que persegue
um homem a vida inteira (“32. L’orso inseguitore”,
1705); um dormitório público em que a santa debela o
desespero e os pesadelos noturnos (“34. Il pio
riposario”, 1860); ou um padre tentado por um
diabólico porco-espinho, que lembra uma vagina
dentada (“5. Il diavolo porcospino”, 1500); a tentativa
de rapto de uma garota (“6. Una ragazza rapita”, s.d.); a
história coletiva num colégio interno feminino (“7.
Fattacci al collegio”, 1890); um bando de diabos que
tenta um bispo (“11. Attacco al vescovo”, 1511); um
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homem que perde a cabeça pelo sorriso sedutor de
uma moça (“16. Il sorriso fatale”, 1912); gnomos que
atacam uma jovem que regressa para casa depois de
uma noite de amor (“18. I ronfioni”, 1892); um
pintarroxo que se torna gigantesco para raptar uma
noiva pela qual está apaixonado (“20. Il pettirosso
gigante”, 1867); uma enorme formiga que tenta seduzir
uma garota (“22. Il formicone”, 1872); um guia alpino
escravizado pelo amor de uma mulher (“23. Schiavo
d’amore”, início do século XX); uma moça violentada
por um robô (“26. Il robot”, anos 1920 ou 1930);
Chapeuzinho vermelho prestes a ser atacada pelo lobo
(“27. Cappuccetto rosso”, s.d.); a santa que extrai
diabinhos do corpo de uma mulher possuída (“28. I
diavoli incarnati”, 1901); uma jovem raptada por um
diabo montado num bode (“29. Il caprone satanico”,
1899); um demônio que tenta uma garota (“30. Il
tentatore”, s.d.); uma condessa e sua filha que
encontram um bando de lobos enquanto viajam numa
carruagem (“33. I lupi”, 1827); uma moça escravizada
por piratas mouros, que é libertada por um mercador
siciliano (“35. Schiava dei mori”, 1892); uma mulher
vítima de um vampiro (“36. Il vampiro”, 1770); a santa
que cura um alcoólatra (“38. La bottiglia”, 1935) – com
um adensamento do erotismo na parte final do livro.
A efígie da intercessora foi pintada em quase
todos os quadros, na maioria das vezes de forma
estática conforme a tradição dos ex-votos,
acompanhada pela sigla P.G.R. (per grazia ricevuta, isto
é, pela graça alcançada) e pela cartela que resume o
acontecimento, embora estejam ausentes a
representação da prece e a da invocação. Dessa forma,
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enquanto cada ex-voto constitui uma unidade narrativa
em si, os contos que acompanham as pinturas acabam
funcionando mais como um paratexto, pois precisam
delas para completarem seu sentido e nem sempre
fazem referência à intervenção de Santa Rita: são casos
mais ligados a lendas e tradições populares,
principalmente da região de Buzzati, quando não
divertissements intertextuais ou relatos eivados de
erotismo (implícito ou explícito), quase todos tratado
com fina ironia, que se opõem à representação
domesticada de um acontecimento.
Em muitas tábuas, Santa Rita aparece agindo,
como quando, suspensa nas alturas, com seu hábito
protege um sítio da enchente provocada por uma
baleia; agarra a lua no céu, evitando que os gnomos
ataquem uma moça; manda as formigas saírem do
cérebro de um homem; extrai diabinhos do corpo de
uma senhora; afasta um homem de uma garrafa
gigantesca de uísque; ou voa para interceptar os discos
voadores que ameaçam uma jovem, para proteger um
padre de um porco-espinho, para acudir um conde num
labirinto, para afugentar o que assusta um homem que
foge, para fustigar os demônios que atormentam um
bispo, para enfrentar a cobra-grande, para bater no
velho da montanha com uma vassoura, para segurar a
torre que se partiu, para conter os felinos vulcânicos,
para evitar a queda da senhorita Usher, para prender
pelo rabo o lobo-mau, para convencer um urso a não
perseguir um homem, para afastar a angústia noturna
num dormitório, para barrar uma nuvem de serpentes,
para salvar uma cidade da invasão de marcianos. Dessa
forma, Santa Rita mais do que ser a intermediária entre
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o homem e Deus é a que efetivamente realiza os
milagres, dotada frequentemente de superpoderes,
como se fosse uma heroína de história em quadrinhos.
A dessacralização da santa se torna evidente no quadro
destinado ao oratório, em que ela aparece de unhas
pintadas (apesar da representação de quatro milagres e
das rosas, elemento que remete à sua iconografia
tradicional), e na erotização de sua imagem em duas
tábuas e respectivos contos em que ela exorciza uma
mulher (com a insinuação da excitação que deriva da
prática do esconjuro) e quando dissuade um homem de
beber (enquanto ele assalta uma enorme garrafa que
se funde com o corpo da freira).
A referência às histórias em quadrinhos traz à
tona, mais uma vez, a questão de citações e
autocitações verbais ou visuais na obra buzzatiana,
presente também em I miracoli di Val Morel. Como já
havia acontecido anteriormente, neste livro também há
a recuperação, integral ou parcial (a maioria das vezes),
de obras do próprio Buzzati; estas, por sua vez,
remetem a um repertório vastíssimo, cuja apreciação
dependerá dos conhecimentos de cada leitorespectador.
No campo visual, o diálogo do escritor com
outros autores e expressões artísticas vai de
Hieronymus Bosch49 ao Surrealismo (André Breton,
49

Em 1966, Buzzati escreveu o conto fantástico “Il maestro del
Giudizio Universale”, que serviu de apresentação ao volume
dedicado a Bosch na coleção “Classici dell’arte” da editora Rizzoli de
Milão. Segundo Giulia Dell’Aquila (2009, p. 131): “A obra do pintor
do século XV – tão ligada a um amplíssimo leque de fontes eruditas
e populares (livros de sonhos e visões, tratados alquímicos e
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Salvador Dalí, Paul Delvaux, René Magritte), de
Giuseppe Arcimboldo à Metafísica de Giorgio De Chirico
e à Nova Figuração de Francis Bacon, “que ele admirava
sem reservas” (CARNAZZI, 2002, p.XLVII); de Francisco
Goya à Pop Art, sobretudo Roy Lichstenstein e Claes
Oldenburg; de Caspar David Friedrich a Edvard Munch;
de Arthur Rackham a Achille Beltrame (ilustrador de La
Domenica del Corriere), sem deixar de lado as histórias
em quadrinhos, o universo publicitário50, o de imagens
bondage dos anos 1950 e de figuras eróticas da década
seguinte. Apontar esse diálogo em I miracoli di Val
Morel não é tarefa fácil, pelo pouco material
iconográfico à disposição, mas, assim mesmo, é
possível arriscar algumas hipóteses, a partir do que
pôde ser averiguado. Se, em algumas composições, as
“evidências formais” saltam aos olhos, como apontou
Alessandro Del Puppo (2013), em outras,
o trabalho de recuperação e
reelaboração das fontes é mais
complexo e estratificado, e
implica [...] certa dose de
malícia: a aceitação do desafio
que o autor lança a seu público

A representação do colombre – a qual já havia
integrado Miscellanea (1964) e ressurgido em Il
colombre (1966), com a duplicação dos olhos do
personagem, que caracterizará outras pinturas
astrológicos, até textos propriamente literários) – concilia-se bem
com a escrita buzzatiana, ela também, desde sempre, sustentada
por interesses e fontes bastante variados”.
50
Como a casa do cantoneiro em “Il vecchio della montagna”,
extraída da etiqueta do licor digestivo Braulio.
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buzzatianas – evidencia também o contato com a obra
de Katsushika Hokusai, em especial a estampa A grande
onda (1830 ou 1831). A baleia voadora deriva
diretamente de La balena volante (1957), enquanto são
recuperados, com outras características, personagens
como o gato-papão e a cobra-grande, presentes em La
famosa invasione degli orsi in Sicilia (na edição
brasileira, p.52 e p.113, p.117, respectivamente) ou
como o bicho-papão, já retratado em Il babau (1967) e
em Poema a fumetti (p.119)51. Do livro infantil derivam
ainda o urso, que de bom se transformou em
perseguidor, além da paisagem serrana em que vivem
os gnomos assediadores e do agenciamento espacial da
cidadezinha invadida pelos marcianos (p.5 e p.81,
respectivamente). Ao bestiário desta obra de 1945
parecem remeter-se também ao porco-espinho que
tenta o padre (conforme a figura do javali, p.23) e os
seres alados – sejam eles demônios que instigam o
bispo a pecar, zangões que infestam uma casa, aves que
acompanham discos voadores ou um bode que carrega
um ser satânico e sua presa – que guardam semelhança
com os pássaros que sobrevoam a cidadela
endemoninhada (estranhamente cortados da edição
brasileira, p.41) e têm um ascendente ilustre nos
animais voláteis que circundam um homem
repousando em O sono da razão produz monstros
(1797), de Goya. Outros seres constantes do bestiário
buzzatiano, os lobos – que perseguem Chapeuzinho
Vermelho ou a carruagem com as duas mulheres – têm
51

Gatto mammone e babau correspondem, em português, a “bichopapão”. No primeiro caso, preferiu-se optar por “gato-papão”, em
virtude da presença do felino na história.
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afinidades com o retratado na obra de 1969 (p.166,
assim como os cavalos, p.39, p.40, p.148-149), todos
aparentados com o que bate à porta em Toc toc (1957).
As silhuetas pretas do lobo e das árvores no quadro
citado parecem inspirar-se na ilustração Cinderella
(1919), de Arthur Rackham, e, antes de surgirem em
“Cappuccetto rosso”, já haviam retornado em Poema a
fumetti (p.112), embora neste livro a composição
dialogasse principalmente com Colina e campo lavrado
perto de Dresden (1824), de Friedrich. Desta última
obra de Buzzati (p.215), parece derivar também “Il pio
riposario”.
O homem negro, com sua sombra ameaçadora e
funesta, extraído de Poema a fumetti (p.147), já havia
surgido na história sobre os ursos (p.103), na qual
também aparece a subdivisão de uma composição em
imagens menores para dar conta de uma sequência
narrativa de maior fôlego (p.113), expediente presente
na reunião de amigos na mansão da região de Asolo e,
anteriormente no livro de 1969 (p.107) e em várias
outras histórias pintadas: Il delitto di Via Lumi (1962),
La vampira (1965), La casa dei misteri – Alle cinque
(1965), I misteri dei condomini (1967), Il-pied-a-terre
dell’on. Rongo-Rongo (1969). Em todas estas obras,
assim como em Un utile indirizzo (1968), a temática de
mulheres subjugadas sexualmente se faz presente. O
corpo contorcido, que ressurge em Poema a fumetti
(123), é a reelaboração de um desenho bondage de
Adolfo Ruiz, Kidnapped and enslaved (anos 1950). No
caso de La vampira, o diálogo se estabelece de novo
com a obra citada (p.156-157) e com “Il formicone” e “Il
robot”, em que os predadores sexuais se assemelham
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antes a artefatos mecânicos do que a animais;
enquanto ao quadro de 1968 e a algumas páginas do
livro de 1969 (85, 174 e a já citada 123) se remete
diretamente “Schiava dei mori”. O sadismo permeia
todas essas obras. A representação da mulher vítima do
vampiro, transladada de Poema a fumetti (p.86) – assim
como a da jovem escravizada e a de La vampira, nas
quais há uma insinuação de lesbianismo – guarda ainda
semelhança com várias heroínas sexy das histórias em
quadrinhos da década de 1960, pelas quais o escritor se
interessou: Barbarella, criada por Jean-Claude Forest,
Valentina, de Guido Crepax, Satanik, de Max Bunker
(Luciano Secchi) e Magnus (Roberto Raviola), Selene, de
Paul Savant (Marco Rostagno) e Victor Newman
(Corrado Farina).
Adentrar o universo das histórias em quadrinho
significa referir-se também à Pop Art, que tanto
fascinou Buzzati. No início de 1964, depois de uma
visita aos Estados Unidos, o escritor se entusiasmou
com essa manifestação artística, que sairá vitoriosa da
Bienal de Veneza naquele mesmo ano. Uma nova
viagem à Nova Iorque, em dezembro de 1965, o levou a
conhecer os estúdios de vários de seus expoentes,
entre os quais Andy Warhol. É escusado lembrar que o
escritor era um adepto ferrenho da arte figurativa52.
O rosto da irmã da moça raptada, em primeiro
plano, revela a admiração por Lichstenstein, já
manifestada em La vampira, Un utile indirizzo e Un
52

Buzzati não escondia sua aversão pela arte abstrata, chegando a
escrever até contos para debochar de seus seguidores, como
“Battaglia notturna alla Biennale di Venezia” e “Il critico d’arte”,
publicados em Sessanta racconti (1958).
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amore (1965), enquanto o casaco vazio do homem
escravizado pelo amor de uma jovem é uma
homenagem a Oldenburg, prestada anteriormente no
último quadro citado, em La giacca (1966) e Laide
(1967). Não são raras as mulheres buzzatianas
surpreendidas em poses lascivas (derivadas do langor
da Madonna de Munch em suas várias versões), como
a da citada Laide e as que ocupam inúmeras páginas de
Poema a fumetti (algumas das quais inspiradas em
periódicos eróticos franceses dos anos 1960, p.23,
p.97), ou que oferecem seus lábios tentadores (p.26,
p.84), como os que predominam na ilustração de “Il
sorriso fatale”, atributos já retratados em Bocca (1964).
No campo da literatura, a menção aos romances
Moby Dick (1851), de Herman Melville, e Il fuoco
(1900), de Gabriele D’Annunzio, em “Il colombre”53 e “Il
labirinto”, respectivamente; ao conto “A queda da casa
Usher” (1839), de Poe, em “La caduta dalla casa
Usher”54; à fábula de Chapeuzinho vermelho, em
53

“Il colombre”, na verdade, deriva de outro conto com o mesmo
título publicado em La boutique del mistero (1968). Buzzati descarta
a comparação com a baleia imortalizada por Melville, pois seu
monstro marinho não é mau.
54
Trata-se de uma brincadeira do narrador: no próprio texto, ele
especifica que o que aconteceu à senhorita Usher, a qual precipita
de sua casa em chamas, não tem nada a ver com o conto do escritor
norte-americano. Na verdade, o que se liga à obra de Poe é “Il crollo
della Baliverna” (1954), posteriormente publicado em Sessanta
racconti. Nele é narrada a história de um prédio construído no
século XVIII, moradia de sem-tetos, que um transeunte desavisado
faz ruir ao arrancar, sem querer, uma barra de ferro. A descrição da
fachada posterior da Baliverna, com suas janelas que mais pareciam
seteiras, recuperada por Buzzati na ilustração da casa em chamas, já
havia sido aproveitada em “Ragazza che precipita” (1962),
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“Cappuccetto rosso”, e ao pensamento de Pierre
Klossowski, em “Il formicone”55, é explicitada pelo
próprio autor, embora possa ser uma falsa pista. Dentre
as obras literárias, poderiam ser arroladas ainda A
invenção de Morel (1940), de Adolfo Bioy Casares, no
título do livro, O rinoceronte (1959), de Eugène Ionesco,
em “I rinoceronti”, e Servidão humana (1915), em
“Schiavo d’amore”, uma vez que essa foi a tradução do
título do romance de William Somerset Maugham em
italiano. Em todo caso, o tema do homem que sucumbe
diante dos encantos de uma mulher, presente também
em “Il sorriso fatale”, já havia sido abordado por Buzzati
em Un amore (1963), romance que, para parte da
crítica, se filiava a Lolita (1955), de Vladimir Nabokov,
ao narrar a história de um arquiteto maduro e bem
sucedido, o qual se apaixona por Laide, uma jovem do
povo que se prostitui numa casa de encontros.
A alusão ao teatro do absurdo se daria não pela
trama em si, mas pelo mesmo clima de estranhamento,
criado por uma situação inusitada (como na peça), fato
reforçado pelo emprego de caracteres hieroglíficos nos
balõezinhos que registram os pensamentos dos
rinocerontes, nos quais Buzzati recuperava uma das
paixões da adolescência: a descoberta da egiptologia.
Não seria a primeira vez em que o nome de Buzzati
estaria associado ao de Ionesco e de Samuel Beckett, se
formos lembrar que Martin Esslin, criador do conceito
elaboração pictórica do conto homônimo, que integra La boutique
del mistero, de onde o autor parece ter extraído a queda de
Bernardina Usher (seguida pela santa), ao longo de um edifício que
lembra um arranha-céu.
55
Principalmente o ensaio O banho de Diana (1956).
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de teatro do absurdo, incluiu também Un caso clinico
entre as peças representativas da “dramaturgia da
crise” (CARNAZZI, 2002, p.XLII).
Embora os mapas geográficos italianos registrem
Valmorel (um povoado nas imediações de Belluno) e
não Val Morel, que na “ficção literária, abarca, na
realidade, os territórios do Vale de Belluno” (VIGANÒ,
2012, p.109), poderia ser aventada a hipótese de que,
no topônimo que integra o título do livro, Buzzati quis
prestar uma homenagem ao romance argentino56, em
virtude da mesma sensação de deslocamento em
relação à percepção comum de realidade que os dois
livros suscitam.
Dentre as obras literárias citadas, a fábula talvez
seja a que oferece uma chave de leitura para I miracoli
di Val Morel. A aventura de Chapeuzinho vermelho,
recolhida por Charles Perrault no século XVII e
reelaborada pelos irmãos Grimm em 1812, antes de ser
metaforizada, foi uma lenda comum a várias culturas
europeias nas quais os lobos eram uma presença real. E
é isso que Buzzati parece ter feito ao propor sua
“versão” de histórias ligadas basicamente ao folclore de
sua região: forjar uma série de pequenas fábulas,
introduzidas por uma maior, a partir de relatos que,
como o de Chapeuzinho vermelho, fazem parte de uma
tradição da cultura popular57: a transmissão oral de
56

Na Itália, a obra de ficção científica foi lançada em 1966, na
tradução de Livio Bacchi Wilcock.
57
Os ex-votos também são uma manifestação da cultura popular. O
escritor português Almeida Faria (2014, p.106), em seu romance A
paixão (1965), os denominou “quadros feitos de povo”: “a ermida é
um silêncio do sol, tão próximo do céu como dos homens [...]; todos
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causos e acontecimentos extraordinários ou não, que
se perde na bruma dos tempos.
Nesse sentido, I miracoli di Val Morel acaba
sendo uma espécie de súmula de toda a obra do
escritor, uma vez que ele volta idealmente à terra de
origem, às montanhas da infância, para despedir-se da
vida, depois de ter percorrido as outras etapas de sua
existência (a planície da juventude e a cidade da
maturidade), como os protagonistas de La famosa
invasione degli orsi in Sicilia.
Apesar da temática aparentemente religiosa, que
se revela antes popular e fantasiosa, o que o autor
buscou não foi tanto uma aproximação de Deus diante
da iminência do desfecho fatal, quanto um modo de
exorcizar os próprios temores, superar a angústia da
espera metafísica e ir serenamente ao encontro
daquela que aguarda todo homem no fim de sua
jornada: a que ele denominou “a querida morte”.

ADAMOVIT, Ruggero (2013). “La foresta delle tele parlanti”.
In www.lindro. it/.../69473-la-foresta-delle-tele-parlanti...
Acesso em 18.Dez.2014.
os dias ali pessoas pagam promessas a um Deus que as não ouve e
que perseguem; na sacristia há tranças, mãos de cera, pés, retratos
de família, efígies de soldados e quadros feitos de povo, com a
cama, o doente (uma mulher às vezes, sofrendo as dores de parto, a
barriga subindo debaixo dos lençóis, grande matriz de plebe, orbe
fecunda e pródiga da terra) e enfermeiras de coca e a bela Virgem
envolta numa nuvem, descendo num voo fácil pelos muros do
quarto, ante a família aflita e cheia de surpresa, e em verso
legendas com erros e verdade: à santa nossa senhora por me ter
livrado de finar estando desinfeliz penando as dores do parto”.
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Marleide Santana Paes (MACKENZIE – SP)

Este trabalho visa analisar a ópera de Elomar
Figueira Mello. Trata-se de O Auto da Catingueira
(1969). Esta obra dialoga o popular com o erudito.
Quando a compôs, o autor pretendia registrá-la tão
somente em partituras, no entanto, após alguns anos,
sugeriram-lhe que a expandisse para o palco. Assim, em
1983, a ópera teve sua primeira representação. O
drama é apresentado ora a partir da manipulação de
bonecos, ora por encenação de atores. Os diálogos são
todos feitos através da linguagem popular. A temática
abordada é a beleza da mulher como fonte maléfica
para desventura dos homens que por ela se apaixonam.
A geografia referida na obra é a do sudoeste da Bahia.
O tempo em que se desenrolam os fatos são datas
remotas, desse modo, os acontecimentos não podem
ser definidos com precisão, no entanto, esboçam, ainda
que de forma vaga, um recorte temporal do momento
em que se deu a trama. Esta demarcação cronológica
só é possível devido a algumas referências de moeda
corrente, bem como de citação dos nomes de algumas
regiões em que se desenrolaram a narrativa. O
conteúdo do Auto da Catingueira é rico em detalhes
sobre o gênero que desafia a modalidade da narrativa
usada, com muita frequência, em diversas partes da
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região nordeste do Brasil pelos violeiros e cantadores.
Um dos recursos narrativos usados pelo autor é a
metalinguagem, por isso, a história de Dassanta nos
será revelada “pela boca” de um personagem cantador
de desafio.
O Auto da Catingueira conta as venturas e as
desventuras de Dassanta, filha de um vaqueiro pobre.
Linda donzela, dentro dos padrões da beleza sertaneja
que não precisam necessariamente ser o padrão do
belo de outras partes do país. A extrema formosura da
humilde jovem é a causa dos prantos de muitas mães
que perderam seus filhos quando estes disputavam
primeiro pela viola e em última instância com os facões
pelo amor da moça. A ópera sertaneja é composta por
uma introdução (Bespa58) e outras cinco partes, a
saber: 1º Canto (Da catingueira), 2º Canto (Dos
labutos), 3º Canto (Das visage das latumia), 4º Canto
(Do pidido) e 5º (Das violas e da morte). As ações das
personagens ocorrem a partir de versificação,
precisamente 790 versos.

A Bespa é a parte introdutória do álbum, nela
conhecemos como se deu o nascimento de Dassanta.
No primeiro canto, o cantador de desafio pede licença
ao dono da casa para iniciar a cantoria da “viola rasa”.
58

É uma introdução à cantoria; nela se definem os temas, os cantos,
as histórias. De um modo geral é invocada a atenção dos
circunstantes, de Deus e dos Santos, pois o cantador transfere a sua
inspiração para as coisas do eterno. A tradição da Besta é ibérica,
pois já no Canto Primeiro de Os Lusíadas, Camões abria com uma
invocação, de proteção aos deuses. (MELLO, p06)
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Segundo Camara Cascudo, um dos elementos
imprescindíveis na cantoria é a louvação. Geralmente
direcionada aos donos da casa que estão recebendo os
cantadores. É o momento de louvar os anfitriões e
atribuir-lhes virtudes. A louvação também pode ser
direcionada a outras pessoas se estiver acontecendo
uma festa específica como um casamento, um batizado,
uma despedida ou chegada de alguém etc. No Auto da
Catingueira, a louvação aparece em forma de pedido
de licença aos donos da casa para que o cantador possa
cumprir sua missão que é contar a história de Dassanta.
Sinhores, dono da casa
O cantado pede licença
Pra puxa a viola rasa
59
Aqui na vossa presença
(MELLO, p.07)

Em seguida, ele implora a atenção dos presentes
para a história que pretende contar-lhes. Feito estas
solicitações, o cantador volta-se para Deus e pede-lhe a
bênção. As manifestações culturais do sertanejo,
dificilmente, estão desvencilhadas do sagrado. Tudo
aponta para a dependência divina. Há sempre uma
reverência aos céus. A consciência de total
dependência do sublime para que a missão seja bem
sucedida.

59

Todas as citações do Auto da Catingueira, neste trabalho, serão
citadas apenas a página e autor. O texto foi extraído de um livreto
de divulgação produzido pelo Ministério da Cultura e Eletrobrás,
mas não consta data em que esta obra do autor foi publicada neste
material.
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Sinhô me seja valido
Inquanto eu tiver cantano
Práqui no tempo currido
Cumprido tenha a missão.
(MELLO, p.07)

Pedidas as devidas licenças aos homens e aos
céus, o cantador inicia seus relatos acerca da origem de
Dassanta. Os cantadores são guardiões do patrimônio
imaterial do nordestino. Cascudo os define como
descendentes do
Aedo da Grécia, do rapsodo
dos Helenos do Gleeman
Anglo-saxão [...] Canta ele,
como há séculos, a história da
região e a gesta rude do
Homem. É a epea grega [...] a
estória portuguesa, a xácara
recordador (2000, p.115)

No canto cinco, a missão do cantador é
rememorar a história que ouviu de seus antepassados
sobre a fascinante moça. Procedendo assim, ele
acredita que está cumprindo sua missão, a saber:
contar para rememorar e garantir que a história
permaneça viva entre os sertanejos. Consoante assinala
Camara Cascudo, no nordeste, cantar vai muito além do
divertir, do distrair, do alegrar as festas que acontecem
nas casas espalhadas pela região. Este ato não tem
apenas a finalidade de espairecer o povo que se
aglomera nas “latadas” das casas em tempos de festas.
No sertão, cantar é um ofício que transpõe a
intenção do lúdico, antes, significa preservar a memória
coletiva de um povo. O ato de cantar e contar sobre o
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sertão remonta de seus primeiros anos de habitação. O
ofício de cantar é passado de pai para filho, conforme
aponta Cascudo: “A voz paterna emudecida na morte,
ecoa nos lábios filiais, numa homenagem de saudade”
(p.119). Assim, as cantorias exercem o papel de guardiã
na memória popular. As histórias, que por inúmeras
razões não foram impressas, continuam vivas por meio
da tradição oral e são perpetuadas no falar popular do
nordestino.
Desse modo, fazer cantoria, durante os
folguedos, é testemunhar a história sob a ótica dos
vencidos e muitas vezes, por isso, por em xeque a
história oficial. Sob a ótica de Camara Cascudo, a
cantoria pode ser definida como:
a voz da multidão silenciosa, a
presença do passado, o
registro
das
emoções
anteriores, a História sonora e
humilde dos que não têm
história. É o testemunho, o
depoimento (2000, p.115-119)

A fim de dar veracidade aos fatos rememorados,
o cantador do Auto da Catingueira justifica conhecer a
história de Dassanta pelos relatos de um excompanheiro de jornada, um vaqueiro que viveu lá
pelas bandas de onde tais eventos se passaram.
Conforme pode ser verificado no trecho selecionado:
Foi lá nas bandas do Brejo
muito bem longe daqui
qui essas coisa se deu
num, tempo em que num vivi
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nas terra qui meu avo
herdô do meu bisavô
dindia conto cuan meu avô
morreu
e hoje eu canto para os filhos
meus
e eles amanhã para os
filhinhos seus
Nessa terra há muitos anos
Viveu um rico síô
dono de um grande fecho
[...]
Suas posse era tanta
Qui si a memória num erra
Vídizê qui ele tia
Mais de cem minréis de terra,
ai!
(MELLO, p.7-8)

Consoante se observa no fragmento acima, os
fatos apresentados são desprovidos de definição
cronológica explícita, portanto, para descobri-los é
necessário nos atentarmos aos elementos textuais
expostos tais como valores da moeda corrente; “Mais
de cem minréis de terra, ai!”. Geograficamente, o local
em que desencadearam os acontecimentos em
princípio é indefinido, pois o cantador limita-se a dizer
que os fatos ocorreram “nas bandas do brejo, bem
longe daqui”. No desenrolar da narração, no entanto,
aparecem referentes que podem situar os
acontecimentos em locais reconhecidos, mesmo assim,
o trecho “bem longe daqui” denota que a história de
Dassanta circula por lugares longínquos daquelas
paragens sertanejas:
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Ela nasceu na Laje do Gavião
Batizou-se na Vila do Poção
Na igreja do santo Padruêro.
(MELLO, p.09)

Dassanta nasceu em uma região próxima ao rio
Gavião que banha parte das terras localizadas no
Sudoeste da Bahia. Ainda bem criança, seus pais
batizaram-na em uma vila que, atualmente, chama-se
Poções, cidade que fica aproximadamente 100 km do
rio pelo qual o cantador situa a região em que a
personagem nasceu.
Quanto ao canal de comunicação, percebe-se a
grande influência da oralidade. É elemento constante,
nesta obra, a linguagem oral.
dindia conto cuan meu avô
morreu
e hoje eu canto para os filhos
meus
e eles amanhã para os
filhinhos seu.
(MELLO, p.09)

Nesta parte do Auto da Catingueira, o cantador
começa a descrever ao público o cenário em que
ocorreu o nascimento de Dassanta e os obstáculos que
os pais da mesma tiveram que transpor a fim de
oferecer à criança a primeira proteção espiritual, o
batismo:
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Ela nasceu na Laje do Gavião
numa quadra iscura de
60
Janêro
numa noite de chuva e de
truvao
e no meio do mais grade
/aguacêro
(MELLO, p.09)

Como vimos nos relatos sobre o nascimento da
criança, os elementos lexicais dispostos no texto
apontam para a introdução do espaço insólito: céu
escuro, lua minguante, relâmpago, trovão, lua cheia,
noite chuvosa. No momento de receber o sacramento
do batismo, repetiu-se a noite escura e chuvosa do seu
nascimento. Para não crescer pagã, os pais da menina
recém-nascida resolveram enfrentar a noite sem luar,
encarar os perigos que uma ocasião semelhante a esta
proporciona. Apesar dos contratempos, os pais iam
cheios de regozijos, pois sabiam que a pequena se
tornaria uma cristã. Assim, o cantador descreve aquela
noite da longa e perigosa jornada até chegar à igreja na
Vila de Poção61:
numa noite de relâmpo e
truvão
resolvêro fazer o sacrament’
60

Esta expressão faz parte do dia-a-dia da conversa catingueira para
descrever quando o tempo se deu.
61
Vila de Poção é uma referencia à cidade de Poções, localizada no
Sudoeste da Bahia a 444 km da capital Salvador. Fundada em 26 de
Junho de 1880. Segundo os dados do IBGE no ano de 2013, a cidade
é composta por uma população de 48.576 habitantes. Está
localizada numa depressão em forma de bacia, daí seu nome “Vila
Poção” atualmente é o município de “Poções”.
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seu pai quéla e cum facho na
mão
sua mãe muntada num jiment’
sairo no meio da iscuridão
sofreno mais cum muit’
contentament
(MELLO, p.09)

A caminho da igreja, o pai de Dassanta a carrega
segura apenas em um dos braços, enquanto que com a
outra mão segura um tição62 para iluminar o caminho
escuro, a mãe vai montada no jumentinho. No sertão
da Bahia, a cerimônia do batismo é imprescindível para
uma criança ser reconhecida como uma “filha de Deus”,
e salva das “garras do inimigo”. O pagão, criança que
ainda não recebeu o sacramento do batismo, é
vulnerável a toda sorte de males, não apenas físicos,
mas, sobretudo, espirituais. Entidades maléficas vivem
nos lares à espreita dos pagãos para lhes colocarem
alguma enfermidade ou apossar-lhes de suas frágeis
almas, influenciando os inocentes a praticarem de
travessuras, muitas vezes, horrendas. Quando a criança
recebe o sacramento do batismo é como se elas
ficassem imunes de tais entidades malignas.
Chegando à Vila do Poção, Dassanta finalmente
recebeu o sacramento do batismo. Por outro lado,
sendo os pais da pequena menina muito pobres, não
tiveram condições de fazer o assentamento do seu
nascimento, pois o dinheiro que eles dispunham foi
pago ao Sacerdote para a realização da cerimônia.
62

Pedaço de lenha seca acesa. O tição é um artefato de forma
rústica que servia de lamparina para o homem do campo que
necessitasse sair de casa à noite.
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Assim, Dassanta foi batizada, mas não pôde ter
oficializada sua existência entre os homens, tendo em
vista que seu registro de nascimento custaria aos pais
“cinco mili reis”, quantia muito além do que o humilde
vaqueiro possuía.
Dessa forma, sem ter sua era assentada na Vila
do Poção, Dassanta cresceu como uma pessoa sem
existência oficial na história. Com a imprecisão de ano
do nascimento da moça, o texto deixa assim um tempo
histórico bastante amplo para delimitar a data em que
se deu a história de Dassanta. Sendo assim, a moça
viveu lá pelas paragens do sertão baiano em qualquer
período em que a moeda corrente brasileira era “Réis”,
plural de Real, moeda corrente em ouro, prata e bronze
usada em todo o período colonial no Brasil até 1833.

Passados os anos, Dassanta se torna uma pastora
de cabras. Além de auxiliar nos trabalhos da família, em
tempos de seca, quando não há o que se plantar e,
consequentemente, o que se colher, a moça parte com
a família para terras mais distantes, a fim de trabalhar
em propriedades alheias pastoreando cabras.
63

Dassanta burrega marrã
Passa vigiando o rebain
de seu siô todas manhã
e tomém as tarde intera
(MELLO, p.15)

63

A expressão denota carinho. Dassanta é comparada a uma
cabrinha travessa e formosa.
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Este canto demonstra a dura realidade do
sertanejo que, em tempos extremos de estiagem,
precisa trancar suas próprias criações nos chiqueiros,
fecharem as casas e saírem à procura de trabalho em
terras de pessoas mais afortunadas.
botava água na cumbuca
e o balaizin’ de custura
ispidurava na cintura
e rumpia facêra boian’ boian’
chiquê chiquê minhas
cabrinha lambancera
(MELLO, p.15)

Atendendo ao pedido do seu pai, Dassanta
recolhe o pouco que lhes resta e com a família segue a
jornada para o “Campo de sete Estrelo”, região onde as
condições de vida são mais prováveis. Neste canto
intitulado Dos Labutos, Elomar Figueira destaca o
problema histórico da seca que proporciona inúmeras
agruras aos nordestinos mais pobres. Assim, ao falar
dos trabalhos de Dassanta, o autor evidencia a vida
“tirana64” com a qual a maioria dos sertanejos aprende
a conviver desde o nascimento até a morte.

Neste canto, o auto se projeta como um palco
natural para as manifestações do insólito. A caatinga, a
vida, o festejo, o trabalho e a morte, tudo se integra no
referencial
geográfico
identificável,
mas
64

Vida dura, repletas de agruras, sobretudo gerada pelos fatores
climáticos e também pela opressão social em que muitas vezes o
homem sertanejo é submetido.
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gradativamente sucumbido por outro espaço, bem mais
imenso e intrigante, todavia familiar. É a simbiose entre
o sertão geográfico e Sertão mítico que promove, em
última instância, uma espécie de ligação harmônica
entre o material e o sagrado.
O Insólito neste canto aparece abertamente
narrado e é aceito pela personagem protagonista como
algo que faz parte do cotidiano. Como veremos nas
páginas
subsequentes,
presenciar
ações
do
“malassombrado”, enquanto peregrina pelo cerrado,
não parece algo que amedronte Dassanta. Não há
terror para a protagonista quando ocorre a
superposição dos dois mundos. O referencial é
deslocado e em seu lugar abre-se possibilidade de
aparecimento do real maravilhoso que é aceito como
parte integrante da ordem natural do mundo empírico.
O insólito ficcional geralmente designa um
conjunto de textos literários que amalgama certos
procedimentos de cunho estético e/ou temático.
Entende-se por insólito os gêneros literários fantástico,
maravilhoso, estranho e também o realismo
maravilhoso. Sendo este último é o que nos interessa
nesta análise. Sob a ótica de Irlemar Chiampi,
denomina-se
de
realismo
maravilhoso,
prioritariamente, a literatura insólita oriunda da
América Latina. Tanto quanto o fantástico, a narrativa
real maravilhoso também se circunscreve em um
espaço de produção que se constitui pela incursão do
insólito. O evento insólito abarca numeráveis matrizes
categóricas sendo as mais recorrentes as que as
tessituras narrativas evidenciam o maravilhoso, o
estranho, o fantástico, o mágico etc.
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Recuperando os mitos locais do sertão, Elomar
Figueira Mello sugere, no encontro da personagem
protagonista do auto com personagens fantásticas
folclóricas, a superposição de dois sertões, a saber, do
físico e do mítico. Esta junção acaba por criar laços
narrativos com outras categorias intrínsecas ao ato de
narrar: a memória, o mito e a história. Por vezes, é a
partir dessa tríade que nascem os mitos ou relatos
sobrenaturais. O narrar para moralizar, o narrar como
lutar contra o esquecimento de suas origens e feitos de
seus antepassados.
Segundo Simone Guerreiro
o enfoque das tramas do
sagrado viabiliza aspectos de
culturas
historicamente
marginalizadas,
como
a
afrodescendente e a indígena.
Mostra, além disso, formas de
expressão do sagrado, crenças,
rituais e linguagens peculiares
dessas
culturas.
Tais
elementos modelam o caráter
sincrético da religiosidade
brasileira e indicam variados
caminhos de ascese a Deus
num outro mundo habitado,
conforme Roberto Da Matta
(2000), por mortos, fantasmas,
almas, santos, anjos, orixás,
deuses, Deus, a Virgem Maria
e Jesus cristo. Assim, a
confirmação religiosa do país
agrega e relaciona elementos
legitimados como dicotômicos,
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ou seja,
funde
práticas
localizadas – oficialmente – em
pólos distintos. (2008, p.120)

De acordo, ainda, com Simone Guerreiro, o
próprio Elomar, ao falar acerca das variantes
linguísticas da caatinga, define os vocábulos pantumia,
latumia e parição como categorias balizadas pelo termo
assombração. Para ele, esta tríade vocabular, em linhas
gerais, é sinônima de aparições. Em uma análise mais
acurada, tais termos ganham uma definição mais
restrita. Sendo assim, o termo pantumia refere-se
especificamente a “fantasmas, vultos e almas de outro
mundo”; enquanto que latumia é entendida como
“ruído, barulho”, via de regra, as latumias são as
estripulias e “ruídos provocados por figuras
sobrenaturais como o arrastar de correntes e a quebra
de objetos”; por sua vez, a aleivosia se circunscreve
como “traição”, “injúria” ou “calúnia”. Em sentido mais
restrito, a aleivosia significa um “crime cometido com
falsa demonstração de amizade”. (p.121 – grifos do
autor). Ainda segundo Simone Guerreiro:
No discurso poético de Elomar,
trata-se
de
natureza
fantasmagórica e demoníaca
em que espíritos traiçoeiros
validam a capacidade que têm
de iludir e enganar. (2008)

Todas estas expressões recuperam a cultura pagã
que o autor opta por construir na tessitura de sua
narrativa. Simone denomina a construção insólita na
narrativa de Elomar como “tramas do sagrado”.
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Desse modo, o universo, as lendas populares
recuperadas por Elomar Figueira se circunscrevem
como elementos que invertem a ordem natural das
coisas, mas que não trazem terror a quem testemunha
as ações subversivas do real.
Pastora piligrina
nas quebrada vô
guardano as cabra de meu pai
e siô
[...]
nas minha andança dent’ do
serrado
já vi coisa do
malassombrado
Coisas de fazê arrepiá os
cabêlo
[...] já vi coisa do invisive
visage e latumia
patumia e parição
de quem tá morto e quem vive
istripulia de Rumão.
(MELLO, p.23)

Este canto deixa evidente a relação harmônica da
personagem com os seres insólitos pertencentes ao
imaginário sertanejo. Dassanta convive com tais
entidades como se eles fossem a extensão do seu
cotidiano durante o labor no campo. Nada a assusta. A
moça não se surpreende em encontrar, pelos caminhos
do sertão, com “as visage e as latumia”. Segundo
Irlemar Chiampi, a narrativa construída a partir do real
maravilhoso “desaloja qualquer efeito emotivo de
calafrio, medo ou terror sobre o elemento insólito”.
Quando Dassanta se depara com as entidades
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maléficas, não há o efeito paralisante do terror. Sendo
assim, não exige do leitor o aceitar ou não decifrar o
acontecimento como transgressão ou não do real. Do
modo como os fatos são expostos, o evento insólito se
realiza no discurso e o leitor é apenas informado disso.
Não aparecem expressões modalizadoras que suscitem
a dúvida no leitor, tais como “parecia ser uma visagem”.
Observe que a personagem é afirmativa: “já vi coisas do
invisive visage e latumia/ pantumia e parição”.
Conforme salienta Chiampi,
Os personagens do realismo
maravilhoso
não
se
desconcertam jamais diante do
sobrenatural, nem modalizam
a natureza do acontecimento
insólito (2012, p.61)

Neste canto, o autor recupera uma personagem
folclórica denominada de Romãozinho, a quem
Dassanta chama de “Rumão”. Esta entidade é
conhecida por suas travessuras maléficas. Pela tradição
oral, sabe-se que em um tempo não demarcado, ele
ainda criança fora amaldiçoado pela mãe, antes dela
morrer, assassinada pelo marido. A morte materna
teria sido ocasionada por uma calúnia que o malvado
menino inventou para o pai, a fim de se safar de um
provável castigo, que aquele lhe aplicaria pelo fato dele
ter comido o almoço preparado pela mãe para marido.
Terminado de preparar a refeição, a mãe do maldoso
menino ordenou-lhe que a levasse ao pai. Durante o
caminho, o sagaz menino, abriu o recipiente em que se
encontrava a refeição do pai. Devorou-a e, em seu
interior, deixou apenas os ossos da galinha.
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Questionado pelo pai, o maléfico ser responsabilizou a
própria mãe por tamanho ato de desonra ao marido.
Irado, o pai volta para casa e a mata. Algumas versões
da lenda contam que, antes de morrer, a mãe do
pernicioso peralta o amaldiçoou; já em outras versões,
segundo assinala Wilson Lins em O Médio São
Francisco, uma sociedade de pastores e guerreiros, “o
menino explodiu e, em seguida espalhou-se pelo ar um
cheiro muito forte de enxofre”. Desde então, o menino
virou bicho e vive pelas paragens rurais assustando
pessoas e bichos. Fazendo toda sorte de “istripulia”,
como diz Dassanta.
Estes contos fantásticos folclóricos são imbuídos
de valores moralizantes. Geralmente, são contos de
costume que advertem as pessoas contra o perigo da
usura, calúnia e até da falta de higiene com a casa. Em
suma, as latumia, pantumia aparecem com o intuito de
instigar o medo e inibir determinados costumes que
desviam os filhos de Deus dos “caminhos do bem”.

Neste canto, Dassanta já aparece não mais como
uma “burrega marrã”, expressão usada para comparar
as mocinhas às cabrinhas novas soltas nas pastagens,
ou seja, inocentes e que precisam de proteção dos pais.
No canto “do Pidido”, ela já se entregou a “febre
perdedêra”, porquanto se apaixonou por um tropeiro
que, na “bespa” de São João, chegou ao “rancho do
Sete Estrelo”, local em que ela se encontrava com a
família em busca de trabalho. Pela boca do cantador
que narra a saga de Dassanta ao público, não
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conseguimos saber se ela se casou oficialmente com o
tropeiro. A narrativa que ele faz deixa apenas pistas de
que ela era a “companheira” do tropeiro:
Uns conta quêles casô
Otrôs qui si junto
Otrôs qui si imbrechô
Já ôtroqui num caso não
(MELLO, p.17)

Provavelmente, é ao seu companheiro, “seu
amigo” que o pedido é dirigido. Dassanta é uma mulher
cheia de vaidades, portanto quer garantir seus aparatos
de beleza. Eles lhe serão úteis nos dias de folguedos no
sertão. Ocasião em que as mulheres se ataviam com
maior cuidado. O trecho a seguir revela o desejo da
moça em adquirir alguns produtos de beleza que a
deixará mais bonita, por conseguinte, mais atraente: já
que tu vai la pra fêra
traga de lá para mim
água da fulô que chêra,um
novelo e de carrin
trais um pacote de missi [...]
Passa naquela barraca
Daquela mulé reizêra
Onde almuçamo a paca
panela e frigidêra
[...] trais pra mim u’asbrividade
Que eu quero matá sôdade
Faiz tempo quifui na fera
Ai sôdade.
(MELLO, p.25)

Neste canto, os aparatos sensoriais são bem
explorados pelo autor. No fragmento acima,
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percebemos elementos como “água de fulô que cheira”
e “paca, panela e frigidêra”. Tais recursos sinestésicos
permitem-nos compreender a feira não apenas como
um lugar de comércio, mas também uma possibilidade
de lazer, de apreciação das iguarias locais e também de
entretenimento do povo, uma vez que neste espaço as
pessoas que experimentam as iguarias da região
podem também ouvir desafios dos cantadores, ao
mesmo tempo. Pelo trecho citado, podemos verificar
que, em outros tempos, Dassanta já esteve na feira com
seu companheiro e, lá na barraca da “mulé rezadêra”,
desfrutaram de muitas brevidades.
Dassanta parece feliz e pede presentes ao seu
companheiro, mas quando pede a ele para procurar o
cego cantador, é como se já prenunciasse um
acontecimento trágico em relação a sua sorte. Por isso,
deseja que o seu “amigo” encontre o cego que, no
passado, prognosticou sua morte ainda muito jovem:
Meu amigo ah se tu visse
Aquele cego cantado
Um dia ele me disse
Jogando mote de amo
Qui eu avera de vivê
Pur esse mundo
E morrê ainda em flô
(MELLO, p.25)

Dassanta já havia sido advertida sobre sua vida
“tirana”: ser peregrina, fugindo das agruras do sertão e
morrer prematuramente. Quando deseja que o seu
companheiro encontre o cego, provavelmente, a moça
espera que o cantador desminta este destino ou então
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que saiba da falha do seu prognóstico nefasto, uma vez
que ela estava viva e feliz ao lado de seu companheiro.
O canto encerra-se com a inserção de elementos
sobrenaturais no cotidiano da personagem. Todos os
aparatos de beleza, que a moça pede ao companheiro,
têm uma finalidade específica, eles serão usados na
próxima festa da qual o casal irá participar, assim que
chegar o período de lua cheia:
Nóis vai brincá na quermesse
Lá no Riacho D’Arêa
Na casa daquele home
Feiticêro e curado
Qui o dia intero é home
Filho de Nosso Sinhô
Mais dispois as mêa noite
É lubisomecumedô
(MELLO, p.2)

Como se nota, a convivência da moça com os
seres sobrenaturais não lhe acrescenta surpresa
alguma. O trecho citado acima evidencia que, em
breve, ela irá à festa na casa de um homem
/lobisomem, no entanto, isso não lhe causará nenhum
espanto.

O ponto alto da maléfica beleza de Dassanta
ocorre no quinto canto, “Das violas da morte”, quando
há o duelo dos violeiros, que inflamados de paixão pela
moça, disputam sua posse. Desde que conheceu
Dassanta, lá no rancho dos Sete Estrelo, o tropeiro
Chico das Chagas disse que começou a morrer um
pouquinho a cada dia, tendo em vista que tinha
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consciência de como muitos homens a cobiçavam e
queriam roubá-la para si. Devido ao fascínio
exacerbado que sua companheira despertava em
outros homens, o tropeiro sabia que enfrentaria muitos
perigos para mantê-la ao seu lado.
Este último canto mostra com riqueza de
detalhes o desafio dos cantadores, uma das práticas
culturais mais recorrentes nas pequenas cidades,
vilarejos e arraiais espalhados pela região nordeste do
Brasil. Neste canto, o autor utiliza o recurso da
metalinguagem. O cantador, narrador da história de
Dassanta, será o narrador do duelo entre dois
cantadores de desafio que lutaram até a morte pelo
amor da moça.
Quando Dassanta chegou com seu companheiro
a uma festa, em noite de lua cheia, já se encontrava por
lá um afamado cantador de outras bandas do nordeste.
A partir daí, toda a trama envereda-se para o mistério
que envolve a sua formosura: A chegada de Dassanta a
uma festa é o prelúdio do canto fúnebre, do pranto
materno, o ceifar da vida de algum homem perdido de
paixão. É noite de lua cheia. Segundo as narrativas
fantásticas populares, a lua neste estágio é elemento
imprescindível para a aparição do lobisomem e outras
entidades que gostam de “latumias” nas noites
enluaradas. Provavelmente, a festa em que Dassanta
chegou com seu companheiro Chico das Chagas seja a
casa do “velho rezador” que ela cita no canto quatro “O
Pidido”. O ambiente já está preparado para a inserção
dos acontecimentos. As pessoas mais velhas sempre
advertiam aos homens mais jovens que “Dassanta tinha
nos olhos a febre perdedêra”. Seu olhar era mais nocivo
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do que cobra peçonhenta. Sua sedução matava mais
que cobra de lajedo.
já pois dela na fêra os cantado
dizia
que a dor e alegria na sombra
dela andava
e adonde ela tivesse, a véa da
foice istava
a véa da foice istava
in toda brincadeira adonde ela
ia
iantes dela chegava na frente
as aligria
dipois só se uvia era o trinca
dos ferro
as mães soltando berro
chorano maldizia
e triste no ôtro dia era só
choro e interro
(MELLO, p.13)

A partir do trecho acima, é possível perceber que
a trama passa a ser direcionada para o trágico. A beleza
de Dassanta é nefasta, véspera da mortandade. A
fascinante moça é a parte antagônica dos folguedos e
alegrias reinantes nos festejos do sertão. Sua chegada é
o sinônimo de derramamento de sangue. Sua beleza é
o convite para a “véa da foice”, ou seja: a morte visitar
os convidados da festa. Sua presença transforma o riso
em pranto. Os dias festivos e alegres logo se revertem
em noites chuvosas e céu coberto de trevas, tais quais
as noites de seu nascimento e do seu sacramento de
batismo na Vila do Poção.
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A descrição feita acerca de Dassanta deixa
indícios de que a moça era um laço para qualquer
homem que se encantasse por ela. Sua beleza, mais
nociva que a picada das áspides. Seu fascínio não
estava apenas nos olhos, antes, ela possui outras
riquezas, muito embora tivesse sempre as mãos vazias,
a moça era rica em segredos de sedução:
Os pé piqueno e os cabelo
cumprido
imbaixo do vestido um bando
de segredo
(MELLO, p.14)

Nesta descrição, o narrador explora os atributos
físicos de Dassanta. O modo como ela é descrita a
evidencia como uma mulher cheia de mistérios,
segredos e encantos, não só os encantos explícitos tais
como: olhos sedutores, pés pequenos e cabelos
compridos, como também os implícitos “imbaixo do
vestido”, expressão que sugere desejo, sedução,
fascínio. Sua beleza é perniciosa, pois envolve os
homens para a morte como algo irremediável.
Conscientes de que não poderão viver sem usufruírem
dos encantos da moça, os apaixonados que foram
fatalmente feridos pela “febre perdêdera” do amor de
Dassanta, preferem desafiar seus rivais e seguir o
caminho da morte se não conseguir tê-la.
Foi exatamente isso que aconteceu com o
cantador visitante que desafiou o companheiro de
Dasssanta para um duelo das violas no momento que o
casal chegou à festa. Depois de algumas partes mais
amaná do desafio, o homem, já tomado de paixão pela
companheira de seu rival do desafio da viola, parte
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para um ataque direto e diz que seu corpo está
ardendo de paixão pela companheira de Chico das
Chagas:
A febr’ do amô
feláriúna se inroscô
bem cá dentro do meu peito
eadispôs que entro viro
péduro turuna
cascavé craúna
qui se ofende ô mata ô cega
ôdexa o cabra com defeito
(MELLO, p.45)

Deste ponto, o cantador visitante deixa explícito
seu interesse pela mulher do tropeiro. Perante tal
afronta, Chico das Chagas não vê outra saída senão a de
aceitar o desafio dos facões. O código de “macheza”,
portanto, predominou sobre o cantador. Nem o clamor
sensato de Dassanta, relembrando que em casa tinham
deixados os filhos pequenos sem alimento e sem
agasalho, faz seu “amigo” recuar:
Meu amigo e cumpãiero
cum licença de miscê
num pidido derradêro
assunta o que vô dizê
nos campo do sete estrelo
fico tanto bem-quer
dexemos lá tris bichim
drumindo na inucença
inté mêi disprivinido
de pano e subrivivênça
dêxa de cabeça dura
pra quê guadá pinião
(MELLO, p.45)
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Resignado com o destino de matar ou morrer
pela posse da mulher, ele sentencia: é hora de trocar a
viola pelas ferramentas e decidir nas armas aquilo que
ficou indefinido nas violas. Sua morte já havia sido
prognosticada também por um cego cantador na feira:
pru essa aqui do meu lado
pru essa mia compãiêra
meus dia já tão contado
canto um cego na fera
decá meu faço afiado
pois nunca fui disfeitado
na vida dessa manêra
(MELLO, p.45)

Como vimos nos versos acima, mais uma vez há
referência da feira como um lugar de cantoria. Neste
canto, semelhante ao que acontece no canto quatro,
“Do Pidido”, o cantador cego prediz o destino do
tropeiro, assim como o outro cego cantador já havia
prenunciado o destino de Dassanta.
Na realidade do nordeste, os cantadores são
homens simples, até pouco tempo, havia entre eles
muitos iletrados. Em sua grande maioria, são
trabalhadores braçais que ganham a vida prestando
serviços em terras alheias ou em suas pequenas
propriedades. Há também entre eles os portadores de
deficiência física, cegos, aleijados etc. Em alguns casos,
pode-se encontrar até os andarilhos e mendigos, que,
em troca de comida, fazem suas apresentações em
feiras livres. No Auto da Catingueira, o cego cantador
de feira é uma figura importante, pois funciona como
um profeta que prediz a má fortuna das personagens.
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Geralmente, os cantadores têm um público
tradicional, a saber: lavradores, vaqueiros, cortadores
de cana, trabalhadores avulsos como mascates,
camelôs, barqueiros e mulheres simples, desprovidas
de muitos estudos, geralmente donas de casa,
lavadeiras e /ou trabalhadoras rurais.
O destino de Dassanta e seu companheiro era a
morte prematura. Este foi o prognóstico que os cegos
cantadores das feiras livres sentenciaram para ambos.
Antes do início da peleja com os facões, o companheiro
de Dassanta clama pelo auxílio dos céus.
valei-me Nossa Siora
Siora mãe do Siô
qui essa noite iãntes da aurora
eu vô”
(MELLO, p.49)

Para encerrar seu discurso antes da peleja com o
facão, o companheiro de Dassanta lamenta ter cruzado
o “camim’ da caiopora”. Ele sabe que esta entidade é
portadora de agouro para todos que cruzam seu
caminho pelas estradas do sertão. Mais uma vez, o
encontro com um ser sobrenatural é tido na obra como
algo corriqueiro. Não há espanto por ter encontrado a
caipora, apenas lamento por ela ter cruzado seu
caminho e lhe transferir má sorte.
O ato de levar o duelo às últimas consequências
evidencia um indicador de “macheza” dos antigos
cantadores, que entendem a derrota ou o empate, em
um duelo, como uma derrota pessoal, uma desonra
que só pode ser resolvida no facão. No caso do
tropeiro, somou-se ao empate a afronta do cantador
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visitante em se revelar ardente de paixão por Dassanta.
Portanto, melhor perder a vida a levar para sempre o
estigma de ter perdido a companheira. Assim, o
tropeiro entende que seu destino pessoal fugia à sua
própria vontade e determinação.
O cantador que estava contando a história de
Dassanta encerra sua missão contando o desfecho
daquela triste peleja:
Mia vó contô
Cuan’ meu avô morreu
Dindinha conto cuan’ vovô
morreu
Qui foi triste aquela fonção
Lá na Cabeceira
Qui Dassanta a burrenga marrã
Foi encontrada num canto do
terrêro
Junt’ c’unsviolêro
Mortos naquela manhã
(MELLO, p.52)

Assim como os cegos cantadores da feira tinham
prenunciado, Dassanta e o seu companheiro morreram.
A narrativa termina sem esclarecer como a tripla morte
aconteceu. Sabe-se apenas que ao lado do corpo de
Dassanta estavam os dois violeiros mortos. O
apaixonado Chico das Chagas saiu dos braços da
fascinante Dassanta para os braços da “véa da foice”.
Dassanta também cumpre a sina funesta de sua beleza
e também descansa nos braços da morte. Depois de
sua morte, a moça de beleza nefasta transformou-se
em um pássaro que entoa seu canto de lamento nas
veredas do sertão, desde tempos remotos: “passo das
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asa marela jaçanã”. Isto já havia sido anunciado no
primeiro canto.
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Mayara Cristina Bignani Silva (USP)

Este artigo busca estabelecer uma conexão entre
os contos “As Ruínas da Glória” (1861/1961), de
Fagundes Varela, e “O Ladrão de Cadáveres”
(1884/2006), de Robert Louis Stevenson. A comparação
dar-se-á através da análise do diálogo intertextual
presente em diversos momentos nas narrativas em
questão, com destaque para a duplicação das
personagens. O cotejo entre as obras está ancorado no
modo fantástico, mais precisamente na sua vertente
gótica, com uma constante ambiguidade e hesitação,
na qual o leitor fica suspenso em relação à realidade
objetiva e se encontra diante de narrativas arrepiantes.
O conto “Ruínas da Glória”, de Fagundes Varela
(1841–1875), publicado originalmente em 1861 no
Correio Paulistano, inicia-se em um encontro de três
amigos em um botequim, em uma cidade distante de
São Paulo. Em meio à noite e a uma chuva torrencial,
regada a bebidas e leituras de famosas obras de tom
sombrio, um homem adentra o bar. Trata-se de um ser
tão enigmático que traz à flor da pele inquietude e
sensações ousadas nos amigos; em busca de aventuras
vão às Ruínas da Glória atrás do estranho sujeito. Ao
chegarem às Ruínas, um dos amigos, Alberto, some de
vista quando entra no local; o narrador e José, um dos
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amigos, saem à procura do amigo desaparecido e
encontram, por fim, o homem estranho, aquele com
quem haviam se deparado no bar, que os ajuda em sua
procura. Após acharem o amigo perturbado, retornam
ao lar. Alberto começa a passar por frios temores por
diversas noites e a invocar uma personagem
desconhecida, uma mulher bela, distante e
ensanguentada, até que acaba morrendo. Dois anos
após tal série de eventos insólitos, o narrador passeia
por um sanatório e entre os internos reconhece o
mesmo estranho daquela sinistra noite. Pergunta ao
guarda quem é o homem e este afirma que se trata de
um interno que havia matado a filha a facadas antes de
seu casamento e que havia morado nas Ruínas da
Glória. O conto termina com o narrador, então, fugindo
correndo como se fosse um doido do hospício,
aterrorizado diante de tal revelação.
O conto “O ladrão de cadáveres”, de Robert Louis
Stevenson (1850–1894), publicado originalmente em
1884 na revista literária Pall Mall, narra a história de
quatro amigos em uma estalagem em Debenham,
interior da Inglaterra, próximo a Londres. Entre eles,
destaca-se Fettes, um velho bêbado escocês, cujos
amigos o chamavam de doutor, pois parecia ter
conhecimento de medicina. Em uma noite escura de
inverno, um homem estranho chega à estalagem, um
médico que viera visitar um doente. Fettes o reconhece
como o Dr. Macfarlane e se assusta com sua presença.
A partir desse desagradável encontro entre Fettes e o
médico, os outros amigos tecem diferentes teorias
sobre o horrível passado dos dois homens. O narrador
então afirma que Fettes, em um passado distante,
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estudara medicina em Edimburgo, e durante seus
estudos, conhecera Macfarlane; os dois, ainda jovens,
haviam trabalhado juntos para um antigo professor
chamado K. Ainda segundo o narrador, naquela época,
os estudantes trabalhavam na provisão de cadáveres
para aulas de anatomia: sua tarefa residia em receber
os cadáveres obtidos misteriosamente.
Ainda segundo o narrador, Macfarlane, colega
mais velho, e Fettes, quando jovens, haviam
encontrado em uma taberna um homem estranho
chamado Gray. Fettes, em uma noite, ainda no passado,
percebera uma indisposição entre seu companheiro e
Gray, mas não ousara comentar nada; mais tarde,
naquela mesma noite, Macfarlane atacara Gray e o
assassinara, na frente do amigo, e o convencera a pagar
pelo corpo do cadáver. Enquanto isso, Fettes notara de
onde viriam os corpos das aulas: ele percebera que, na
realidade, seu professor comprava cadáveres para as
aulas e pagava pelos assassinatos. Após alguns dias,
com a necessidade de uma nova provisão de cadáveres,
os estudantes invadiram um cemitério antigo e
exumaram o caixão de uma mulher. Enquanto levavam
o corpo em um saco preto noite adentro, algo estranho,
então, aconteceu: o saco parecia estar de uma forma
diferente. Abaladas, ambas as personagens, Macfarlane
e Fettes, acenderam o pavio, dentro da carriola, e
perceberam que aquele corpo não era de uma mulher;
assim que abriram o saco, depararam-se com o cadáver
dissecado de Gray.
De acordo com Ceserani:
o fantástico tem seu auge no
século XIX surgindo como uma
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forma de discutir o seguinte
paradoxo:
pensamento
racional
proveniente
do
Iluminismo setecentista VS as
questões psicológicas do eu e a
ocorrência de eventos que o
homem não podia explicar de
forma lógica ou racional.
(2006)

Nesse sentido, a nosso ver, a literatura fantástica
utiliza-se de artifícios ou procedimentos narrativos
como forma de crítica ao pensamento científico
racionalista iluminista. Referindo-se a esse aspecto,
afirma Furtado:
Não obstante, o fantástico
mostra-se sobretudo propício
à divulgação de um grande
número
de
vectores
ideológicos
convencionais,
tradicionalistas, conservadores
e acomodatícios face ao status
quo, veiculando também uma
crítica subtil mas não menos
cerrada aos então já muito
celebrados feitos científicos e
tecnológicos. Paralelamente,
no tocante às suas escassas
galerias de personagens, está
longe
de
constituir
um
repositório
atento
e
representativo das sociedades
coevas, quase nunca deixando
transparecer algum interesse
pelos deserdados ou pelas
camadas mais desfavorecidas
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da população. Ao invés,
prefere
elementos
(personagens,
cenários,
momentos de intriga, etc.) que
remetem claramente para
estratos
da
pequena
aristocracia
(os
squires
britânicos, por exemplo), assim
como da alta e média
burguesia. (1980, p.278)

Portanto, vale salientar que vários teóricos como
Furtado (1980), Ceserani (2006) e Roas (2014)
contribuíram para a definição do fantástico. Por
exemplo, Ceserani, da mesma forma que Furtado,
afirma:
o
fantástico
surge
de
preferência considerado não
como um gênero, mas como
um “modo” literário, que teve
raízes históricas precisas e se
situou historicamente em
alguns gêneros e subgêneros,
mas que pôde ser utilizado – e
continua a ser, com maior ou
menos
evidência
ou
capacidade criativa – em obras
pertencentes a gêneros muito
diversos. [...] Porém, há uma
precisa
tradição
textual,
vivíssima na primeira metade
do século XIX, que continuou
também na segunda metade e
em todo o século seguinte, na
qual o modo fantástico é
usado
para organizar
a
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estrutura fundamental da
representação
e
para
transmitir de maneira forte e
original
experiências
inquietantes à mente do leitor.
(2006, p.12)

Para Furtado, o fantástico tem como
característica indispensável imprimir o irreal em um
espaço de verossimilhança, expondo o leitor a diversas
incertezas. Para o autor:
[a] essência do fantástico
reside na sua capacidade de
expressar o sobrenatural de
uma forma convincente e de
manter uma constante e nunca
resolvida dialéctica entre ele e
o mundo natural em que
irrompe, sem que o texto
alguma vez explicite se aceita
ou exclui inteiramente a
existência de qualquer deles.
(1980, p.36)

De forma contrária, para Roas, o fantástico:
nutre-se
do
real,
é
profundamente
realista,
porque sempre oferece uma
transgressão dos parâmetros
que regem a ideia de realidade
do leitor. Para conseguir esse
feito, é necessário estabelecer,
em primeiro lugar, uma
identidade entre o mundo
ficcional
e
a
realidade
extratextual. Mas não basta

897

reproduzir
no
texto
o
funcionamento físico dessa
realidade, que é condição
indispensável para produzir o
efeito fantástico; é preciso que
o espaço da ficção seja uma
duplicação
do
âmbito
cotidiano em que está situado
o leitor. Ele deve reconhecer e
se reconhecer no espaço
representado pelo texto. Por
isso o fantástico é inquietante,
constitui uma subversão do
nosso mundo. (2014, p.24)

Dessa maneira, ainda segundo Roas, é possível
notar a real necessidade da relação do fantástico com o
contexto sociocultural evocado na narrativa, ou seja,
com a forma como tal contexto ou realidade objetiva é
representado. Assim, para o evento sobrenatural ter
efeito, é necessário que o leitor contraste a sua
realidade objetiva com o fenômeno sobrenatural, pois
“toda representação da realidade depende do modelo
de mundo de que uma cultura parte” (ROAS, 2014,
p.39).
Em geral, mesmo divergindo em alguns aspectos
teóricos, os diversos teóricos do fantástico concordam
em elencar como principais características a hesitação e
ambiguidade que a narrativa desperta em seus leitores.
O leitor, durante a narrativa, fica suspenso com relação
à realidade objetiva, mergulhando em eventos que
parecem distantes do mundo dito real. Assim, hesita
entre crer e desconfiar. Além disso, alguns
procedimentos narrativos ajudam a criar tal
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ambiguidade, tais como a combinação entre espaço e
tempo pouco definidos e a presença de um narrador
não confiável (normalmente relatando eventos em
primeira pessoa, muitas vezes parecendo estar
sonolento ou à base de alguma substância que deturpa
seus sentidos) que transmite ao leitor uma constante
incerteza acerca dos eventos narrados. Tais
procedimentos, nesse sentido, ajudam a criar uma
atmosfera de indefinição e suspensão em relação ao
real. De acordo com isso, Furtado define o fantástico
como “uma organização dinâmica de elementos que,
mutuamente combinados ao longo da obra, conduzem
a uma verdadeira construção de equilíbrio difícil”
(1980, p.15).
Em função de tudo o que foi exposto até aqui em
termos teóricos, os dois contos aqui contemplados,
“Ruínas da Glória” (1861/1961) e “Ladrão de
Cadáveres” (1884/2006), inserem-se na literatura
fantástica, mais precisamente em sua vertente gótica;
assim, consideramos o gótico um dos diversos
subgêneros ou vertentes do fantástico. No entanto, da
mesma forma que acontece com o fantástico, tido por
alguns como Todorov (1970) como gênero, enquanto
para outros como Ceserani (2006) é considerado um
modo literário, o gótico demonstra grandes
divergências de definição. De acordo com Hogle (2002),
uma narrativa gótica normalmente ocorre em um local
antigo, como em castelos, prisões, criptas, casas velhas,
entre outros; nesse espaço, concomitantemente, temos
escondidos segredos do passado. Esses enigmas
normalmente estão interligados com a caça de
monstros, espectros e fantasmas em busca de vingança
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para crimes não solucionados. Dessa maneira, o gótico
oscila entre a realidade objetiva e o evento
sobrenatural.
Por outro lado, Botting (1996) afirma que o
gótico significa a escrita do excesso, tendo sua primeira
aparição na obscuridade e racionalidade do século
XVIII. A atmosfera gótica é sombria, misteriosa e evoca
emoções de terror. Podemos notar que as narrativas
aqui contempladas possuem todas as características
pontuadas como pertencentes ao gótico, como
discutiremos a seguir.
Apesar de algo não exclusivo às narrativas
fantásticas, em geral, ou às góticas, em particular, a
presença da temática do duplo é muito vasta,
permitindo diversas leituras e comparações nas obras.
O duplo pode ser assim definido, como discute
Ceserani:
O desdobramento, gêmeos e
sósias, a duplicidade de cada
personalidade, tudo isso é
tema antigo [...] Entretanto, no
fantástico,
o
tema
é
fortemente interiorizado, e
ligado à vida da consciência,
das suas fixações e projeções.
O tema, nos textos fantásticos,
se torna mais complexo e se
enriquece, por meio de uma
profunda
aplicação
dos
motivos
do
retrato,
do
espelho, das muitas refrações
da imagem humana, da
duplicação obscura que cada
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indivíduo joga para trás de si,
na sua sombra. (2006, p.83)

Embora valha salientar que não pertence ao
grupo de teóricos do fantástico ou do gótico, Freud
também teoriza sobre as relações de duplicidade
psíquica do homem. O autor afirma que:
[e]ssa relação é acentuada por
processos mentais que saltam
de um para outro desses
personagens − pelo que
chamaríamos telepatia −, de
modo
que
um
possui
conhecimento, sentimento e
experiência em comum com o
outro. Ou é marcada pelo fato
de que o sujeito identifica-se
com outra pessoa, de tal forma
que fica em dúvida sobre
quem é o seu eu (self), ou
substitui o seu próprio eu (self)
por um estranho. Em outras
palavras, há uma duplicação,
divisão e intercâmbio do eu
(self). E, finalmente, há o
retorno constante da mesma
coisa − a repetição dos
mesmos
aspectos,
ou
características, ou vicissitudes,
dos mesmos crimes, ou até
dos mesmos nomes, através
das diversas gerações que se
sucedem. (1919, p.15)

Nesse caso, a temática do duplo, dentro das
narrativas
escolhidas
aqui,
configura-se,
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principalmente, através do jogo conflituoso entre as
personagens, na medida em que elas se renegam e, ao
mesmo tempo, se completam. Portanto, podemos
afirmar que o diálogo intertextual entre os dois contos
aqui em questão se dá através de diversas e variadas
intercorrências
de
duplicação,
sendo
elas
resumidamente: uma primeira cena semelhante,
considerando, respectivamente, o espaço e o tempo,
como veremos a seguir; a presença de um estranho e a
busca de algo levando ao evento insólito, podendo ser
uma aventura ou uma explicação sobre o passado das
personagens65; a inserção e configuração das
personagens
duplificadas
e
uma
presença
fantasmagórica.
Passemos a detalhar tal diálogo intertextual. A
primeira cena de ambas as narrativas inicia-se em
estalagens distantes da cidade, nas quais amigos se
encontram todas as noites para conversas regadas a
bebida alcoólica. Em “Ruínas da Glória” (1861/1961)
temos a configuração de uma cidade distante de São
Paulo, ainda não urbanizada; em “O Ladrão de
Cadáveres” temos uma ambientação semelhante. Vale
salientar que, ainda que tenhamos um léxico similar ao
descrever o espaço e o tempo, esses são pouco
definidos pelos narradores, ambos relatando os
eventos em primeira pessoa, o que pode ser visto em
Varela:
A pouca distância da cidade
São Paulo, a um lado da
65

Referem-se ao conto “Ruínas da Glória” e “O Ladrão de
Cadáveres”, nessa ordem.
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estrada que vai pra Santos,
havia um pequeno botequim,
ou para melhor dizer uns
desses estabelecimentos que
os franceses chamam −
“cabaret”
−
destinados
propriamente para beber e
palestrar. [...] Por uma noite
no mês de outubro achava-me
eu e dois amigos nesse
botequim. A chuva caia sobre
cântaros a terra, o trovão rugia
no espaço, e a ventania
sacudia com violência as
vidraças da salinha onde
estávamos. (1861/1961, p.133)

De forma semelhante, em Stevenson temos:
todas as noites, os quatro dos
reuníamos na saleta do George
em Debenham – o agente
funerário, o estalajeiro, Fettes
e eu. [...] Numa noite escura
de inverno – soaram nove
horas pouco tempo antes que
o hospedeiro se juntasse a nós
[...]. (1884/2006, p.137)

Desse modo, faz-se necessário ressaltar que a
nossa perspectiva teórica aproxima-se da de Roas, que
afirma que “o sobrenatural é aquilo que transgride as
leis que organizam o mundo real, aquilo que não é
explicável, que não existe, de acordo com essas
mesmas leis” (2014, p.31). Ou seja, é necessário que se
crie um espaço que o leitor reconheça, um espaço com
o equilíbrio da realidade, para que a ocorrência do
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sobrenatural tenha seu efeito na máxima potência.
Assim, “a narrativa fantástica põe o leitor diante do
sobrenatural, mas não como evasão, e sim, muito pelo
contrário para interrogá-lo e fazê-lo perder a segurança
diante do mundo real” (2014, p.31).
Dessa maneira, a narrativa fantástica provoca no
leitor uma incerteza em relação a sua própria
percepção da realidade, bem como a sua existência.
Assim, faz-se necessário que o ambiente da narrativa
seja o mais verossímil possível. Segundo Drumond,
[um] dos grandes desafios para
a nascente medicina moderna
era a necessidade de corpos
para os estudos de anatomia.
De modo geral os anatomistas
se valiam dos corpos de
condenados a forca para
estudos. Porém houve uma
época em que não havia
condenados o suficiente para
suprir
as
crescentes
necessidades dos médicos. Na
Grã-Bretanha esse problema
não era diferente e encontrou
uma solução no mínimo
controversa: o roubo de
corpos nos cemitérios. Os
traficantes
de
corpos
ganhavam muito dinheiro com
esse comércio profano. Isso,
claro, causava revolta na
população, que via seus
parentes
mortos
sendo
furtivamente sendo levados
para
uso
em
estudos
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científicos. Porém o que estava
em
jogo
era
o
desenvolvimento da medicina.
Esse argumento protegia os
médicos, e somando-se o fato
de não ser crime a profanação
de túmulos naquele tempo, o
negócio macabro prosseguia.
(s/d, p.1)

É então nesse contexto sociocultural que o conto
de Stevenson ganha uma perspectiva verossímil, já que
apresenta o topos do roubo de cadáveres, algo comum
na Inglaterra vitoriana, tal como Drumond discute.
No caso de Varela, o contexto sociocultural
ocorre na medida em que seus contos tem a visão de
um recém-chegado na cidade de São Paulo de meados
do século XIX. Silva (2013) afirma que
podemos também perceber
que ele não deixou de se valer
do meio que habitava. O
cenário que integra um de
seus contos é parte da
paisagem que se encontraria
numa das entradas da então
pequena São Paulo, com
aproximadamente
50
mil
habitantes. (2013, p.34)

Posto isto, retomemos a questão do evento
insólito, que, em ambas as obras, inicia-se no momento
em que um homem estranho chega à estalagem noite
adentro. Ambas as narrativas, a partir da entrada dos
estranhos, tornam-se ainda mais sombrias com a
presença de assassinatos, cadáveres e um medo
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constante. Isso ocorre de formas diversas nos contos;
todavia, é a partir da busca de aventura e de
explicações para os eventos sombrios relatados que as
narrativas vão se aproximando do sobrenatural. Em
“Ruínas da Glória” (1861/1961) temos a seguinte
descrição:
E o homem entrou na sala. Sua
figura alta e magra, seu rosto
macilento como o de um
cadáver, seus movimentos
pausados e lentos.
Sobre o nariz curvo como bico
de
um
abutre
estavam
acompanhados uns óculos
azuis, através de cujos vidros
se viam brilhar os olhos, dois
carbúnculos. A boca era fina e
cerrada, a barba lisa e
pontiaguda.
Não sei o que havia de frio e
tumular naquele homem que
nos impressionou: dir-se-ia o
fúnebre hóspede da balada
alemã, o visitante sinistro que
coberto da poeira da campa
deixava o cemitério para ir
bater à porta de um castelo
em noite de festa. (VARELA,
1861/1961, p.134-135)

Em “O Ladrão de Cadáveres”, temos a chegada
do médico que, aparentemente, seria confiável, dada
sua profissão ligada ao ramo da ciência, mas que,
apesar de sua nobre aparência, altera o equilíbrio
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daquela ocasião. Notamos sua real personalidade no
seguinte trecho: “Um olhar vil, horrível, perpassou por
sua fisionomia quase venerável. [...] havia um brilho
perigoso em seus óculos” (STEVENSON, 1884/2006,
p.140 − grifos do autor).
Dito isso, e recapitulando os contos, podemos
elencar os duplos em cada narrativa. No conto de
Fagundes Varela, a duplicidade está presente em dois
momentos distintos: primeiro entre as personagens de
Alberto e do narrador, em termos de diferenças entre
suas personalidades, e depois entre o homem estranho
e o narrador, o que só notamos no fim, no encontro das
personagens no hospício, quando a questão da
sanidade mental do narrador é exposta, e deixa o leitor
hesitante entre crer ou não no que é dito. Apesar de as
descrições de Varela serem parcas em comparação às
de Stevenson, essa, de forma contrária, é a abertura
para o fenômeno do duplo. As personagens mostram
suas características aos poucos e assim, lentamente, o
leitor percebe que são personalidades que, por serem
diferentes, ao mesmo tempo, se complementam.
Eu era um ardente apologista
do autor de Manfredo, amava
a noite e as trevas e em falta
de Jungfrau invocava os meus
espíritos do topo de uma
colina.
Alberto
procurava
divisar nas trevas da noite as
sombras
dos
guerreiros.
Recitava a maior parte dos
poemas de Ossian, e gostava
das neblinas, do vento e da
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tempestade.
1861/1961, p.134)

(VARELA,

O outro duplo pode ser constatado no final do
conto, mas aqui ambas as personagens duplificam-se
pelo seu aspecto em comum, ou seja, a loucura. Mais
uma vez a proposital falta de clareza de Varela se faz
presente. Não podemos saber ao certo o que o
narrador faz no hospício: seria a história toda uma
alucinação desde o início? O narrador estaria apenas a
passeio? Não é possível dar respostas a essas questões,
mas podemos notar o porquê delas:
Por uma tarde de estio eu
tinha ido passear ao hospício
de alienados de São Paulo.
Entre os desgraçados que aí
viviam deparei com um cujo
aspecto
causou‐me
uma
impressão extraordinária. Seu
olhar era sinistro e medonho,
seus
dentes
cerrados
continuamente, rangiam como
os de um animal feroz.
– Quem é este homem?
Perguntei a um guarda que me
seguia.
– É um ente estranho,
respondeu‐me o guarda, dizem
que em um acesso de furor
dera uma facada em uma filha
jovem na véspera de casar‐se.
Principiou a sua loucura por
fugir dos homens e da
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sociedade, morou há três anos
em as ruínas da Glória...
– Ah! esperai, clamei eu
contemplando fixamente o
louco. Era o desconhecido;
sim, era o hóspede das ruínas,
porém horrivelmente mudado.
Ao conhecê‐lo, todo o drama
sombrio do passado passou‐
me pela cabeça, as lágrimas
rebentaram‐me aos olhos e eu
escapei‐me correndo como um
doido do hospício dos doidos.
(VARELA, 1861/1961, p.150)

Já no conto de Stevenson, o duplo ocorre entre
Fettes e o Dr. Macfarlane. Consideramos que a escolha
de Stevenson por uma descrição detalhada das
personagens cria a duplicidade no conto, ou seja, as
personagens duplificam-se a partir de suas diferenças e
do desconforto do encontro que levam a um passado
de ações em comum. Visto que as descrições de Fettes
e do médico diferem-se completamente, podemos crer
que é nesse dado momento, por serem tão divergentes,
que as personagens tornam-se lados diferentes da
mesma moeda. Enquanto Fettes parece carregar todo o
peso da idade e da culpa, o médico londrino demonstra
o sucesso de quem lucra sem se arrepender de seus
atos. Tal fato pode ser visto na seguinte citação:
O Dr. Macfarlane era atento e
vigoroso. O cabelo branco
realçava-lhe
o
semblante
pálido e plácido, embora
enérgico. Estava ricamente
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vestido com a mais fina
casimira e o mais branco linho,
e exibia uma magnífica
corrente de relógio de outro,
abotoaduras e óculos do
mesmo metal precioso. Usava
uma gravata branca pontilhada
de lilás, de dobras largas, e
carregava no braço um
confortável sobretudo de pele.
Não havia dúvida de que fazia
jus a sua idade, exalando
riqueza e consideração; e o
beberrão da nossa saleta –
calvo, sujo e espinhento,
metido na sua velha capa de
chamalote – fazia um chocante
contraste
com
ele
ao
confrontá-lo ao pé da escada.
(STEVENSON, 2006, p.139)

Com a ocorrência de assassinatos, há a presença
de cadáveres e fantasmas em ambas as narrativas. Com
isso, identificamos outro duplo e, consequentemente,
um diálogo entre as obras através da presença insólita
fantasmagórica. Tanto o fantasma da Noiva
Ensanguentada como o de Gray demonstram retornar,
o que nos parece ser em busca de vingança contra seus
assassinos. O horror se instaura assim até o fim das
narrativas. No caso de “Ruínas da Glória” (1861/1961),
o conto termina de forma indefinida, com a cena do
narrador se assustando com o encontro do homem
estranho em um passeio pelo sanatório e fugindo
desesperadamente. Entretanto, é insólito conceber a
ideia de que o narrador estaria apenas em um passeio
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no sanatório sem ser um interno; além disso, a
expressão lexical “correu como um doido”, a nosso ver,
apenas reforça essa ideia do inexplicável e inquietude
que a narrativa suscita em seus leitores.
“O Ladrão de Cadáveres” (1884/2006), por outro
lado, permanece com uma narração suspensa, isto é,
nos damos conta, como leitores, que o cerne do conto
reside em uma teoria sobre o passado daqueles
homens; o relato então é cortado, exatamente na
ocorrência do evento sobrenatural. Contudo, a história,
pela forma com que ocorre, parece estar cercada de
certeza acerca dos acontecimentos, o que leva o leitor a
crer nos eventos expostos. Diz o narrador:
Antes de nos separarmos, cada
homem formulara sua teoria,
que estava decidido a provar; e
nenhum de nós tinha qualquer
negócio mais premente neste
mundo que rastrear o passado
de nosso infeliz companheiro e
surpreender o segredo que ele
partilhava com o importante
médico de Londres. Não é para
me gabar, mas acredito que
me saí melhor em farejar uma
história
que
meus
dois
companheiros do George; e
talvez não haja mais nenhum
homem vivo que possa lhes
narrar os eventos escabrosos e
antinaturais que se seguem
(STEVENSON,
1884/2006,
p.141)
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Por fim, podemos constatar que os eventos
insólitos ocorridos nas duas narrativas identificam-se a
partir de um jogo ficcional estabelecido entre o real e
seu duplo, ou seja, as próprias narrativas seriam duplos
das realidades objetivas nas quais se inserem. À guisa
de conclusão, o que pretendemos é salientar que, para
que o fantástico ocorra, é necessária, de acordo com
Roas, “a irrupção do sobrenatural no mundo real e,
sobretudo, a impossibilidade de explicá-lo de forma
razoável” (2014, p.43). Dessa forma, o leitor é peça
fundamental dentro do jogo ficcional do fantástico, pois
é a partir dele que temos a concepção extratextual do
real: “o fantástico vai, portanto, depender sempre do
que considerarmos real, e o real depende diretamente
daquilo que conhecemos” (2014, p.46).
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Moisés Gonçalves dos Santos Júnior (UNESP)

Triste
ainda
seremos
por
muito tempo,
embora de uma
nobre tristeza,
nós, os que o sol e
a lua
todos os
encontram,

dias

no espelho do
silêncio refletidos,
neste
longo
exercício da alma.
Cecília Meireles

Os versos melancólicos de Cecília Meireles que
servem de prelúdio são extremamente oportunos para
iniciarmos o percurso de possível delineamento e
análise da infante personagem Virgínia, protagonista do
romance O lustre, segundo livro de Clarice Lispector.
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Assim como nas palavras musicalizadas de Meireles,
Lispector construirá uma personagem multiforme e
complexa que passará toda a narrativa perscrutando-se
“neste longo exercício da alma”, onde tristeza, silêncio
e solidão serão os matizes que darão a tônica basilar a
essa personagem, temas esses tão caros e presentes na
obra de ambas as escritoras brasileiras. Antes, contudo,
de espraiarmos os contornos difusos dessa personagem
feminina clariciana, faz-se necessário recuperar
algumas informações importantes sobre O lustre.
Escrito no período entre março de 1943, no Rio
de Janeiro, e novembro de 1944, em Nápoles, Itália,
onde Clarice retocou algumas pinceladas finais ao
texto, O lustre é o segundo romance da escritora,
publicado somente em 1946, quando a autora ainda
encontrava-se morando fora do país ao lado do marido
diplomata. Após a aclamada estreia com Perto do
coração selvagem (1944), a crítica literária do momento
aguardava por uma obra de mesmo naipe e
transgressão que a primeira, e embora os leitores
tenham recebido O lustre com ânimo, os críticos o
acolheram com pouco (ou quase nenhum) fôlego,
numa chuva misteriosa de silêncios.
O silêncio da crítica em torno de seu livro deixa a
escritora atônita e ansiosa no Velho Mundo, fazendo-a
escrever cartas às irmãs e amigos, questionando,
inquieta “ que é que há sobre ‘O lustre’? Espero sempre
notícias” (Lispector, Apud BORELLI, 1981, p.114). Numa
carta de 08 de maio de 1946 para as irmãs, Lispector
reclama a ausência dos ferrenhos comentários críticos
de Álvaro Lins e do silêncio de Antonio Candido:
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Recebi uma carta de Fernando
Sabino, de Nova York, ele diz
que não compreende o
silêncio em torno do livro.
Também não compreendo,
porque acho que um crítico
que elogiou um primeiro livro
de um autor, tem quase por
obrigação anotar pelo menos o
segundo, destruindo-o ou
aceitando. [...] Gostaria muito
de ler uma crítica de Antonio
Candido. Ele escreveu? Em
todo o caso, já passei por cima
da crítica de Álvaro Lins,
embora
leve
a
sério.
(Lispector, Apud BORELLI,
1981, p.115)

Essa falta de comentários imediatos em torno da
segunda obra de Clarice Lispector causa certo
estranhamento, já que Perto do coração selvagem foi
reconhecido pelos críticos por sua grandeza e inovação,
e O lustre seguia características semelhantes ao
romance de estreia. No entanto, Cláudia Nina (2003)
credita o pouco interesse n’O lustre à diferença
estilística deste para com o livro de 1944. Sua visada
interpretativa nos ilumina para o fato de que o segundo
romance lispectoriano está longe de refletir o
dinamismo e o uso alternado da perspectiva narrativa
que o primeiro romance alcançou com maestria. Ao se
questionar porque a autora mudaria consideravelmente
seu estilo de um romance para outro, numa abordagem
literária diversa da anterior, encontra no exílio de
Clarice Lispector uma possível resposta para essa
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intrigante e recente trajetória nas letras, bem como a
“justificativa” da mudez da crítica.
Quando O lustre acabou de ser
escrito,
Clarice
Lispector
estava no exílio, morando na
Europa em período de guerra,
e sua vida tinha se alterado
consideravelmente
desde
Perto do coração selvagem.
Dois momentos diferentes e
dois livros distintos que jamais
poderiam ser estudados em
um mesmo grupo de textos.
Naquele
instante,
Clarice
estava, pela primeira vez,
fazendo um livro seu “cruzar o
oceano”, ficando depois à
espera de alguma resposta da
crítica. No entanto, as reações
dos experts levariam algum
tempo para retornar à autora;
a primeira resposta das
editoras foi o silêncio ou,
quando pior, uma áspera
recusa. Clarice Lispector ainda
esperaria alguns anos antes de
ter seu livro publicado. Além
da literatura, a autora dera
início
a
uma
intensa
correspondência com seus
amigos brasileiros, a maioria
deles também escritores, entre
eles Manuel Bandeira, Rubem
Braga, Paulo Mendes Campos,
Lúcio Cardoso e Fernando
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Sabino. O lustre ficou pronto
em meio a esse processo de
intercâmbio de palavras a
distância e, paradoxalmente,
de extremo silêncio em sua
vida cotidiana, devido a uma
difícil adaptação em Nápoles
naqueles sombrios anos de
guerra [...]. (NINA, 2003, p.7172 – grifos do autor)

Na orelha da primeira edição d’O lustre, Alceu
Amoroso Lima (Apud LISPECTOR, 1946) descreve a obra
como densa e sombria, sem luz, apenas sombras,
colocando Clarice numa “trágica solidão em nossas
letras modernas” (s/n). A crítica tardou, mas acabou
chegando, e negativamente, firmando as palavras de
Lima como um presságio. Álvaro Lins, que já havia
escrito sobre o romance inaugural de Clarice, volta a
criticar a autora, afirmando que o segundo romance
seria uma continuação do primeiro, destacando as
mesmas qualidades e defeitos do livro anterior.
Romance, porém, não se faz
somente com um personagem
e pedaços de romance,
romances
mutilados
e
incompletos, são os dois livros
publicados pela Sra. Clarisse
[sic] Lispector, transmitindo,
ambos nas últimas páginas a
sensação de que alguma coisa
essencial deixou de ser
captada ou dominada pela
autora no processo da arte de
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ficção. (LINS, 1963, p.161. –
grifos do autor)

O ensaio de Gilda de Mello e Souza, publicado no
jornal O Estado de São Paulo, em 14 de julho de 1946,
atribuiu mais qualidades a O lustre que a Perto do
coração selvagem, creditando, por exemplo, uma
ambição inovadora da escritora no processo criativo,
contudo não deixou de acrescentar o fato de que o livro
não obedece ao gênero a que está filiado, afirmando
ser este uma “prosa poética” (uso extensivo de
metáforas e descrições insólitas, somados aos jogos
sinestésicos e sugestivos) e um “romance simbólico”
(através do qual afirma que a autora cria uma espécie
de mito, o “mito do nosso tempo”), onde a artista faz
empréstimos de outros gêneros literários. Embora a
estudiosa posicione-se ao lado da crítica negativa ao
romance, compara-o aos livros de Franz Kafka e do
brasileiro Aníbal Machado, no sentido de que nesses
também “a história não existe apenas no seu interesse
imediato, mas compõe-se de um conjunto de sinais que
devemos descobrir a equivalência” (SOUZA, 1946,
p.170). A passagem crítica reproduzida abaixo registra a
temática da obra aos olhos da ensaísta, bem como o
posicionamento desta em relação à escrita inovadora
de Lispector.
Os poucos comentários positivos acerca d’O
lustre vêm de Oswald de Andrade, que, num artigo
publicado em 26 de fevereiro de 1946, no Correio da
Manhã, mostra-se indignado com a crítica negativa em
torno desse livro “aterrorizante” (SANTOS, 2002) de
Lispector, acusando os estudiosos críticos de
despreparo para compreender a grandiosidade da obra.
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Sergio Millet, em texto de 15 de fevereiro de 1946, tece
considerações favoráveis sobre o estilo clariciano em
seu segundo romance:
Romance de uma envolvente
tristeza é no entanto esse livro
uma obra de amor, [...] de
plenitude
emocional
admirável. E servida por um
estilo de exuberantes imagens,
em que a volúpia da palavra
[...]
se
expande
numa
permanente
[...]
sinfonia.
(1946, p.41)

Para Lúcio Cardoso, conselheiro e amigo de Clarice
Lispector, O lustre é uma obra-prima, como revelou na
carta à escritora: “por falar em O Lustre, continuo
achando-o uma autêntica obra-prima. Que grande livro,
que personalidade, que escritora!” (MONTERO, 2002,
p.133).
Acredita-se que esse comportamento da crítica
da época deva-se ao fato de que o romance escrito por
Clarice Lispector não correspondesse à fórmula dos
romances regionalistas e de cunho social da década de
30 e 40, aproximando-se mais dos romances intimistas
e das experiências modernas de escritura na Europa,
embora os críticos tivessem algumas ferramentas
necessárias para atribuir juízo de valor ao seu romance.
A partir da década de 60, foram poucos os
leitores críticos que, evitando classificações rígidas de
gênero, buscaram compreender as inovações presentes
n’O lustre, valorizando, assim, a linguagem, as técnicas
e a estrutura híbrida dessa obra. Assis Brasil (1969),
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num breve comentário sobre o romance, frisa a riqueza
de imagens poéticas ali contidas como sendo uma das
atrações estéticas de Clarice, bem como apontando a
tendência da escritora em gerar criaturas inacabadas e
misteriosas, que se descortinam, como Virgínia, não
por seus traços externos, mas pelo estado de espírito
de seu mundo interior. Em 1979, Olga de Sá, com o seu
A Escritura de Clarice Lispector, analisa o segundo
romance clariciano pontuando que o objeto lustre
sugere a figura de um grande pássaro de luz,
relacionando essa imagem à da protagonista Virgínia,
que seria “o lustre implume, inteiriça e morta, sem
possibilidade de questionar o ser com a linguagem”
(p.242).
O texto inicia-se com uma sentença do narrador
que justificará, ao longo da história, os traços peculiares
e enigmáticos da protagonista:
Ela seria fluida durante toda a
vida. Porém o que dominara
seus contornos e os atraíra a
um centro, o que a iluminara
contra o mundo e lhe dera
íntimo poder fora o segredo
(LISPECTOR, 1999, p.9 – grifos
do autor)

Semelhante às águas do rio que rolavam abaixo da
ponte na qual se encontravam Virgínia e Daniel na
primeira cena, a protagonista carregaria consigo a
fluidez, ou seja, a inconstância e instabilidade,
provocadas pela revelação fatal de um segredo
partilhado com o irmão: um chapéu molhado e um
possível afogamento presenciado pelos dois. A face da
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morte é aqui a grande epifania que tornará Virgínia
diferente de todos os outros seres de sua família; é
através desse segredo, que exercerá imensa fascinação
na personagem, que esta será a menina triste e solitária
de Granja Quieta. Daniel, o irmão mais velho de
Virgínia, também tinha ciência do homem afogado, mas
o fato de deixá-la sozinha na ponte e afastar-se cada
vez mais confirma que o fardo da “náusea de viver”
seria exclusivamente dela (“Mas eu já morri [...] Eu já
morri, [...]” (p.11)), moldando sua identidade
inevitavelmente.
Daniel
afastou-se,
Daniel
afastava-se. Não! queria ela
gritar e dizer que esperasse,
que não a deixasse sozinha
sobre
o
rio;
mas
ele
continuava. O coração batendo
num corpo subitamente vazio
de sangue, o coração jogando,
caindo furiosamente, as águas
correndo,
ela
tentou
entreabrir os lábios, soprar
uma palavra pálida que fosse.
Como o grito impossível num
pesadelo, nenhum som se
ouviu e as nuvens deslizavam
rápidas no céu para um
destino. [...] Alguma coisa
intensa e lívida como o terror
mas triunfante, certa alegria
doida e atenta enchia-lhe
agora o corpo e ela esperava
para morrer, a mão cerrada
como para sempre no galho da
ponte. (LISPECTOR, 1999, p.10)
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À madrugada subsequente ao acontecimento,
Virgínia, ainda atordoada com a revelação, sentiria a
presença do homem morto pelo toque em seu corpo, e,
numa atmosfera que beirava ao sonho, chama o
homem para voltar da floresta em brumas, como se
(in)conscientemente não quisesse para si a chave do
segredo, mas adentrara por um caminho sem volta e
incompreensível até o momento:
Ela chamaria muda: homem,
mas homem!, para retê-lo,
para trazê-lo de volta! Mas era
para sempre, Virgínia, ouça,
para sempre (p.12)

O que se sucede então são estranhos momentos em
que consegue pressentir o que irá acontecer através da
negação: o pio da coruja, o balançar das árvores, Daniel
se mexendo. Agora, num sentir misterioso e profundo,
sabia amarga e docemente que nunca mais seria a
mesma:
Então – não era o alívio nem
de fim de susto, mas em si
mesmo inexplicável, vivo e
misterioso – então ela sentiu
um longo, claro, alto instante
aberto dentro de si. Alisando
com os dedos frios a velha
aldraba da porta, entrecerrou
os olhos sorrindo com malícia
e
profunda
satisfação.
(LISPECTOR, 1999, p.13)

A solidão será um dos traços que acompanharão
Virgínia desde a infância até a vida adulta. Já pequena a
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menina se sentirá “sozinha” no mundo, embora viva
com pais e os irmãos Esmeralda e Daniel. Afora os laços
sanguíneos, não existem elos de ligação entre Virgínia e
sua família, excetuando aqui o irmão Daniel, pelo qual
cultivava um estranho e forte amor. Virgínia era uma
estrangeira em seu próprio lar, remetendo aqui ao
romance de cunho existencial de Albert Camus, O
estrangeiro (1942). Como Meursault, protagonista de
Camus, Virgínia alimentará um prematuro asco pela
vida, entremeado de longos momentos de solidão,
vivendo assim “à beira das coisas”. (LISPECTOR, 1999,
p.15).
nas tardes lisas em que um
vento cheio de sol soprava
como
sobre
ruínas,
desnudando
as
paredes
comidas nas caliças, Virgínia
vagava
na
limpidez
abandonada.
Caminhava
olhando, numa distração séria.
Era dia, os campos se
estendiam claros sem manchas
e ela se movia insone. Sentia
uma difusa náusea nos nervos
calmos. (1999, p.15 – grifos do
autor)

De suas características físicas, o narrador pouco
nos revela: uma menina pequena e magra (“ela era
quase uma mocinha”. (p.35)), “as pernas marcadas de
mosquitos e quedas” (p.15), vivia sempre suja, com
pouco apetite e cansada. Esses escassos traços
sinalizam a intenção do narrador em criar um amplo
panorama psicológico da personagem em detrimento
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de seus aspectos físicos. É importante notar,
entretanto, que o adjetivo “cansada”, tantas vezes
usado para qualificar Virgínia, ultrapassa aqui seu
sentido de caractere físico e se insere no âmbito do
universo interior da protagonista. Em várias passagens
da narração, como ilustram os exemplos “ela era um
pouco cansada talvez, desde sempre” (p.29), “Virgínia
aquietava-se durante o resto da tarde, vaga, nevoenta,
distante, levemente cansada como se na verdade
tivesse acontecido alguma coisa” (p.52), é possível
atribuir um significado mais amplo a esse vocábulo; o
cansaço físico é também existencial, na medida em que
a personagem parece cansada de ter uma vida sem
sentido aparente, experimentando, deste modo, uma
vertigem desconcertante sobre seu viver.
A postura desse narrador onisciente é tão intensa
que, muitas vezes, torna os episódios narrados
verdadeiros movimentos nauseantes, como se estivesse
dentro da personagem e a revelasse até as últimas
consequências. Sua voz que tudo conhece nos
desvenda que Virgínia apresentava certa dificuldade em
raciocinar, sobretudo em suas conversas com o irmão
Daniel, e que os pensamentos pré-gerados tinham
misteriosa ligação com os desmaios que a menina
sofria sempre. A descrição, afora seus momentos
poéticos, mostra veementemente a fusão que se
estabelece entre narrador e personagem.
É que às vezes ela pensava
pensamentos tão adelgaçados
que eles subitamente se
quebravam no meio antes de
chegar ao fim. E porque eram
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tão
finos,
mesmo
sem
completá-los ela os conhecia
de uma só vez. Embora jamais
pudesse pensá-los de novo,
indicá-los com uma palavra
sequer. Como não sabia
transmiti-los a Daniel, ele
sempre
ganhava
nas
conversas. De algum modo
misterioso
seus
desmaios
ligavam-se a isso: às vezes ela
sentia um pensamento fino tão
intenso que ela própria era o
pensamento e como que se
quebrava, interrompia-se num
desmaio. (LISPECTOR, 1999,
p.40)

Em relação a esses pensamentos e desmaios,
esses eventos também sugerem características
essenciais na construção do perfil de Virgínia. Se
considerarmos todo o percurso feito sobre a
protagonista até agora, tal dificuldade em concretizar
seus raciocínios em pensamentos estaria relacionada
ao fato de que, como criatura diferente das demais,
detentora do segredo, Virgínia não conseguisse pensar
e refletir normalmente sobre as mais variadas coisas e,
quando conseguia tal feito (“às vezes ela sentia um
pensamento fino tão intenso [...]” (p.40)), era
acometida por estranhos desmaios, numa perda
momentânea da consciência onde os olhos se
fechariam para momentos luminosos.
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Uma trágica previsão66, feita por uma mulher que
conhecia a mãe de Virgínia, revelará à protagonista
infante e ingênua que sua grande sina e enigma para si
mesma seria a morte, ou seja, o sinistro tornar-se-ia
sua fiel e única companhia por toda a vida:
Lá estava a velha e pequena
Cecília, que lhes dissera de
olhos arregalados, enquanto
eles tapavam a boca para não
rir: morte violenta, meninos,
tomem cuidado, os dois terão
morte violenta, olhando as
palmas sujas e vazias de suas
mãos. (LISPECTOR, 1999, p.48)

Após ouvir esse presságio terrível, sente que
“Sim, a impressão de que alguma coisa então
progredia” (p.48). Nos dias de inverno e silêncio,
quando a chuva caía calma pela vidraça, Virgínia
procurava ficar mais sozinha para encontrar-se consigo
mesma.
Sentia-se
interiormente
arroxeada e fria, no seu corpo
era lentamente asfixiado um
passarinho. Mas isso era tanto
viver que as horas decorriam
66

Parece-nos, pela reação das personagens, sobretudo pensando
em Virgínia, que essa previsão de Cecília foi anterior à cena da
ponte e a visão do chapéu boiando. Como a narração é um longo
monólogo interior indireto, embora siga uma certa linearidade no
enredo, é comum que o narrador faça esses movimentos de vai-evem à história (“passado recortado”), nas palavras de Afrânio
Coutinho (2004), embora isso seja perceptível na leitura atenta e
analítica.
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felizes e distantes como se já
estivessem marcadas pela
saudade (LISPECTOR, 1999,
p.50)

Para ela, aqueles “dias eram de uma tristeza
perfeita” (p.50); paradoxalmente eram a sua felicidade,
felicidade com gosto clandestino, como se o seu real
viver fosse somente diáfano nesses momentos breves
de melancolia e quietude.
Pensar profundamente: esta seria a ordem da
Sociedade das Sombras à Virgínia. Daniel incumbiu-a de
descer ao porão e pensar muito, “para saber o que é de
você mesma e o que é que lhe ensinaram” (p.57).
Curiosamente, “ela amava o porão e nunca o temera”
(p.57), pois aquele lugar obscuro e inabitável seria seu
refúgio no longo exercício de sua alma, parodiando os
versos já mencionados de Cecília Meireles.
Recuperando os postulados de Bachelard (1995), o
espaço porão liga-se à irracionalidade, ao inconsciente
aflorado, à loucura e aos segredos, participando das
potências subterrâneas, onde a escuridão faz-se
presença dia e noite. Contrariando, de certa forma, as
ordens do irmão Daniel, Virgínia usufruirá desse
ambiente sombrio e solitário não para pensar
racionalmente, mas para mergulhar profundamente no
seu mais íntimo, buscando incessantemente sua
essência, seu estado primitivo como ser (no próprio ato
de pensar), por meio de múltiplas e fugidias sensações.
Como para ela era sempre fácil
nada desejar, manteve-se
parada sem mesmo sentir as
sombras negras do porão. Foi-
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se distanciando como numa
viagem. [...] Ela podia pensar
em
todos
os
sentidos;
fechando os olhos, dirigia
dentro
do
corpo
um
pensamento de qualidade do
que nasce de baixo para cima
ou senão do que percorre
correndo o espaço aberto –
isso não era palavra ou
conteúdo mas o próprio modo
de pensar orientando-se. Seria
isto pensar profundamente –
não
ter
sequer
um
pensamento
a
trazer
à
superfície... O silêncio seguiase cinzento e leve. No céu
abria-se por um segundo uma
clareira hesitante, mas ela
descobria confusamente que o
esgarçamento era o de sua
própria
concentração;
e
continuava denso, de uma
densidade sem forma nem
volume, o acúmulo de uma
substância mais impalpável
que o ar, de um elemento mais
vago que o perfume através do
ar. Por um instante alegrava-se
tênue e agudamente por
conseguir – um instante
apenas, luz que acende e
apaga (LISPECTOR, 1999, p.5859)

Virgínia e Daniel: tão iguais e diferentes ao
mesmo tempo. As características do irmão, “Daniel era
929

um menino estranho, sensível e orgulhoso, difícil de se
amar” (p.28 – grifos do autor), podem facilmente ser
atribuídas também à Virgínia. Todavia, Daniel era
sincero e duro demais, enquanto Virgínia mostrava-se
tola e prontamente disposta a mentir pelos dois. Afora
outros dualismos maniqueístas que os unem (medo X
coragem, amor X ódio, obediência X ordem), os irmãos
pareciam viver sozinhos em Granja Quieta,
conversando e brincando jogos estranhos numa
linguagem própria dos dois.
Algumas passagens significativas da trama, como
por exemplo,
enquanto um pouco de frio
penetrava pelo vazio claro da
janela e olhando o rosto duro
e amado de Daniel uma
vontade de fugir com ele e
correr fazia o coração de
Virgínia inchar tonto e leve
num impulso adiante [...]
(p.17)
— Que é que você está
pensando?, não se continha
ela adoçando a voz, apagandose com humildade. — Nada,
respondia ele. E se ousava
insistir recebia uma resposta
que
ainda
mais
a
intranqüilizava
pelo
seu
mistério e pelo ciúme que nela
despertava. —Estou pensando
em Deus (p.54)
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— Quer voltar ao porão
amanhã?
indagou-lhe
um
pouco
desatento.
Surpreendeu-a a delicadeza da
pergunta, como ela o amava,
como o queria, aqueles olhos
pensando, aquele pescoço
forte e reto mas gentil (p.6162)

nos sugestionam a acreditar numa relação incestuosa
entre Virgínia e Daniel, dada a proximidade e o forte
sentimento que os ligara, embora o ato carnal não
tenha sido consumado. Em virtude da configuração
desses laços afetivos entre os irmãos, bem como do
esboço até agora feito de nossa protagonista, parecenos mais oportuno e plausível analisar essa relação à
luz dos pressupostos da teoria do duplo.
No verbete “duplo”, publicado no Dicionário de
mitos literários, de Pierre Brunel, Nicole Fernandez
Bravo (1977) realiza uma análise dos aspectos
existenciais e das dualidades vividas pelo ser humano
(masculino/feminino; espírito/corpo; vida/morte),
concluindo que estas oposições, desde os primórdios
da civilização, afligem o homem sobre a angústia do
duplo. O duplo surge do castigo de Zeus aos homens
para enfraquecê-los, gerando a eterna procura da outra
metade (o mito do Andrógino), justificando, assim, a
obsessão do ser humano em querer encontrar-se no
outro. No fim do século XVIII, o Romantismo faz
emergir a figura doppelgänger (em alemão, aquele que
caminha ao lado), que seriam as pessoas que são
capazes de se verem a si mesmas. Freud (1976), em
seus estudos psicanalíticos por meio da literatura,
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afirma que, dos fenômenos relacionados à estranheza,
um dos mais inquietantes é o do duplo, devido às
formas e graus de desenvolvimento, percebendo-se
três situações distintas refletidas nas personagens de
ficção: duplicação – os personagens podem ser
considerados idênticos porque aparecem semelhantes,
iguais; divisão – o sujeito identifica-se com outra
pessoa, de tal forma que fica em dúvida de quem é o
seu eu; e o intercâmbio que consiste em substituir o eu
por um estranho. Logo, a teoria do duplo é múltipla,
perpassando filosofia, literatura e psicanálise.
Virgínia, na busca incansável de sua real essência
e de um sentido para a sua vida, projetará seus anseios
e conflitos de personalidade na imagem do irmão
Daniel, construindo, deste modo, um poderoso
processo de identificação.
É necessário, a propósito deste
jogo
de
duplicidadades,
considerar o mecanismo de
identificação que advém nas
relações sentimentais. Ora, o
processo de eleição de um
objeto
amoroso
ocorre,
normalmente, por meio de
uma identificação. E como
Laplanche e Pontalis definem
esse termo, “a identificação é
o processo psicológico pelo
qual um indivíduo assimila um
aspecto, uma propriedade, um
atributo do outro e se
transforma,
total
ou
parcialmente,
segundo
o
modelo dessa pessoa. A
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personalidade constitui-se e
diferencia-se por uma série de
identificações”.
A
identificação, por outro lado, é
a fase preliminar na relação
com o outro e pode agravar-se
ou diferenciar-se e passar à
incorporação do outro. Assim,
da metáfora chega-se à
concretude do canibalismo.
(SANT’ANNA, 1993, p.124)

Certamente as transformações pelas quais passa
a menina Virgínia, nessa primeira parte do romance,
surgem também de sua relação íntima com o irmão,
sobretudo se delinearmos o perfil um tanto austero de
Daniel e notarmos os traços sombrios e maldosos que a
protagonista parece incorporar dele. Embora esse
processo de identificação possa ser mútuo, no caso de
Daniel o sentimento não é exatamente este, mas sim de
posse, obsessão, como revelam os trechos “Desde que
a irmã nascera ele a tomara e secretamente ela era
apenas sua” (LISPECTOR, 1999, p.28); “Sim, sim, aos
poucos, baixo, de sua ignorância ia nascendo a idéia de
que possuía uma vida” (p.28).
Daniel tinha conhecimento de sua influência
sobre a irmã e com isso a atormentará várias vezes
ameaçando abandoná-la (como na cena inicial da ponte
ou na estranha brincadeira da vala) ou fingindo que
está a morrer (o passeio no parque). A iminência do
abandono ou da morte (a morte que ela tanto conhecia
e a fascinava) do irmão adorado provocará em Virgínia
um desespero descomunal, pois não se vê sem a
presença de Daniel ou na ausência dele se sentirá mais
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perdida, completamente sem chão. Esses sintomas da
personagem corroboram com a ideia de Bargalló (1994)
de que o desdobramento, a figura doduplo, seria uma
maneira de sobreviver frente à certeza da morte e,
ainda, o reconhecimento do vazio existencial que existe
no ser humano (e que Virgínia provava como ninguém)
e a tentativa de preenchê-lo.
Em sua The literature of the second self (1970),
Carl Francis Keppler acredita que o duplo provoca um
sentimento ambíguo de atração e repulsa, ocorrendo
num momento de fragilidade do eu original. Assim, o
duplo poderia ser algo complementar ou oposto –
talvez o lado sombrio – que o sujeito tenha dificuldade
em aceitar, daí seu caráter de proximidade e
antagonismo. Essa tese de Keppler se ajusta
perfeitamente em Virgínia e seu irmão/duplo Daniel se
pensarmos que os dois, apesar de não serem gêmeos,
estão a maior parte do tempo juntos e interagem como
únicos em seu mundo, todavia Daniel com suas ideias
(sejam as brincadeiras, as conversas ou os encontros da
Sociedade das Sombras) sempre provocava na irmã
uma espécie de afastamento e medo. Se pudéssemos
enquadrá-los no esquema do estudioso acima, Daniel
estaria na fronteira entre o duplo complementar e o
oposto, pois ao mesmo tempo em que Virgínia se
espelha no irmão para construir sua identidade em
mutação (obedece-o, admira-o, procura imitá-lo), vê
que o irmão é um ser ríspido, por vezes agressivo e
sombrio, praticamente o contrário de seu eu, embora,
como já comentado antes, acabe inevitavelmente
incorporando/alimentando alguns desses traços em sua
personalidade. Assim, Daniel “é um alter-ego, e mais
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precisamente, um ego-alter, que a pessoa viva sente
nela, ao mesmo tempo exterior e íntimo, ao longo de
sua existência” (MORIN, 1997, p.136) e o mito do
duplo, confundindo-se com a trajetória de Virgínia,
nada mais édo que, conforme Bravo (1997), a metáfora
ou símbolo de uma busca de identidade que leve ao
real eu interior – a luta por um eu melhor, na escolha
entre o bem e o mal, que é a eterna dificuldade do ser
humano.
A Sociedade das Sombras e a identificação pelo
irmão Daniel engatilharam uma revolução em Virgínia
no modo como perceber e agir na realidade
circundante. A ânsia por sair dos limites da sua vida é
tanta que os sonhos da menina são contaminados por
essa vontade. No inconsciente aflorado, podemos
identificar, pela análise do sonho (extremamente
simbólico e metafórico), o processo de metamorfose
que se opera em Virgínia.
Em seus estudos sobre sonhos, Jung (1977, p.21)
acredita que o homem também é capaz de produzir
símbolos, inconsciente e espontaneamente, no formato
de sonhos, que revelam ter significação própria.
Há,
ainda,
certos
acontecimentos de que não
tomamos
consciência.
Permanecem, por assim dizer,
abaixo
do
limiar
da
consciência.
Aconteceram,
mas
foram
absorvidos
subliminarmente, sem nosso
conhecimento consciente. Só
podemos percebê-los nalgum
momento de intuição ou por
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um processo de intensa
reflexão que nos leve à
subsequente realização de que
devem ter acontecido. E
apesar de termos ignorado
originalmente
a
sua
importância emocional e vital,
mais
tarde
brotam
do
inconsciente
como
uma
espécie
de
segundo
pensamento. Este segundo
pensamento pode aparecer,
por exemplo, na forma de um
sonho. Geralmente, o aspecto
inconsciente
de
um
acontecimento nos é revelado
através de sonhos, onde se
manifesta não como um
pensamento racional, mas
como uma imagem simbólica.
(1977, p.23 –grifos do autor)

Momentos antes de adormecer, a menina fitavase no grande espelho do quarto de hóspedes, o que
pode, se certa forma, ter motivado tal sonho. A
atmosfera surreal e ébria do sonho a empurrava para
frente e ela sentia que a morte, aquela que tanto a
acompanhava, seria a válvula para um instante de
prazer. Afora as múltiplas sensações, avista um cão e,
nesse esforço de renovação de sua vida, resolve matálo, guiando-o até a ponte sobre o rio e
com
o
pé
empurrou-o
seguramente até a morte das
águas, ouviu-o ganindo, viu-o
debatendo-se, arrastado pela
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correnteza e viu-o morrer –
nada restava, nem um chapéu.
Seguiu
serenamente.
(LISPECTOR, 1999, p.65)

Essa cena é emblemática porque, de algum
modo, reconstrói o episódio anterior sobre a ponte,
intercambiando apenas as personagens da ação.
Virgínia sente-se bem ao matar o cachorro e esta é a
marca de que ela já não era a mesma (ou sempre fora
assim?) depois da experiência com o irmão na
Sociedade das Sombras. O cão apresenta uma
infinidade de simbologias, das mais diversas culturas da
humanidade, contudo sua aparição no sonho de
Virgínia está relacionada à morte, ao fim e à descoberta
do mundo subterrâneo, assim como também a um
processo de iniciação e renovação (CHEVALIER;
GHEERBRANT, 1990), que a personagem tenta recusar
ao jogá-lo nas águas.
O instante posterior do sonho não é menos
perturbador. Ela vê um homem mulato de cabelos
brancos e encaminha-se em sua direção e para. “Nada
no rosto dela fazia-o supor o que apenas aguardava
para suceder. Ela teve que falar e não sabia como dizer.
Disse: - Tome-me” (CHEVALIER; GHEERBRANT, 1990,
p.65).
Os olhos do homem mulato
abriram-se. E em breve
recortado contra o ar puro e o
vento, contra o verde claro e
escuro da relva e das árvores,
em breve ela ria entendendo.
Ele ergueu-a mudo, rindo os
cabelos
embranquecendo,
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rindo, e atrás estendia-se a
campina sob o vento. Ele
ergueu-a mudo rindo, um
cheiro de carne guardada
vinha da boca, do ventre
através da boca, um hálito de
sangue; da camisa entreaberta
surgiam pêlos longos e sujos e
ao redor do ar era vívido, ele
ergueu-a pelos braços e a
sensação
de
ridículo
endurecia-a com ferocidade –
ele
balançava-a
no
ar
provando-lhe que ela era leve.
Ela empurrou-o com violência
e ele mudo rindo mudo
caminhou e arrastou-a e
invencível beijou-a. Porém ele
ainda ria quando ela se ergueu
e serenamente, como o final
de sair dos limites da sua vida,
pisou-lhe com calma força o
rosto enrugado e cuspiu-lhe
por cima enquanto ele mudo,
olhando não entendia e o céu
prolongava num só ar azul.
(1990, p.65)

Uma possível leitura desse sonho poderia sugerir,
com base em toda a análise já empreendida da
personagem, que esta, ao pedir para esse grotesco
homem tomá-la (esse homem que poderia ser o dono
do chapéu boiando), estaria consentindo a morte
desvirginar sua vida. Ao embriagar-lhe com “um hálito
de sangue” e “um cheiro de carne guardada”, Virgínia
tenta afastar-se desse homem asqueroso, símbolo da
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morte, mas é inútil, e com o beijo o mulato sela sua
vida à morte para sempre. Este homem certamente é o
retorno metamorfoseado do cão que a personagem
acreditou ter eliminado, sobretudo se pensarmos que
em diversas mitologias o cão carrega uma simbologia
sexual, fálica (CHEVALIER; GHEERBRANT, 1990),
conotando, neste episódio, um ato iniciático para a
entrada em um novo mundo. Ao acordar, a menina
sente-se diferente e confusa, os quadris pesados e todo
o corpo desabrochando: misteriosamente tornara-se
mulher. “De algum modo ela já não era virgem. Vivera
mais do se sonhara, vivera, ela o juraria sinceramente
embora também soubesse da verdade e a desprezasse”
(LISPECTOR, 1999, p.66).
Essa cena onírica faz-nos confirmar a escolha do
nome de nossa protagonista. Virgínia vem do nome em
latim Virginia, derivado de virgo ou virginise significa
literalmente “virgem”, “casta”. Embora Virgínia não se
sentisse mais virgem, pois a morte havia-lhe
“desposado”, continuaria virgem à vida, nunca a
experimentando como os outros.
Os símbolos disseminados ao longo dessa
primeira parte da narrativa também servem de
poderoso instrumento na construção de um possível
esboço de Virgínia. Para o pai da psicologia analítica,
Carl G. Jung (1977, p.20), símbolo é uma palavra ou
objeto comum em nossa vida diária, todavia carrega
consigo conotações especiais que ultrapassam seu
significado evidente ou convencional, “Implica alguma
coisa vaga, desconhecida ou oculta para nós”. O
símbolo concentra em si um “aspecto inconsciente”
mais amplo, ou, nas palavras de Lurker (1997, p.656), é
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um sinal visível de alguma coisa que não se encontra ali
de forma concreta, mas que nele está contido.
Em seu Dicionário de Símbolos, Jean Chevalier e
Alan Gheerbrant (1990) postulam três concepções
simbólicas para o acessório chapéu e a última parece
ser a que se encaixa melhor à presença dele no
romance. O chapéu simboliza a cabeça e o
pensamento, além de ser um símbolo de identificação.
Lembremos que n’O lustre ele aparece uma única vez
boiando encharcado no rio; logo, poderíamos associar a
figura do chapéu molhado a uma espécie de
transformação que a partir daí Virgínia sofreria, uma
vez que essa visão do chapéu nas águas causa-lhe
grande espanto. Essa interpretação ganha força porque
se nos atentarmos às últimas informações de Chevalier
sobre o símbolo chapéu, veremos que ele apropria-se
de uma frase marcante de Jung: “Mudar de chapéu é
mudar de ideias, adotar outra visão de mundo” (p.957
– grifos do autor). De fato, o chapéu molhado opera
uma mudança na maneira de Virgínia ver o mundo, pois
a partir dessa cena a menina revelará um estranho e
misterioso asco pela vida.
Esta nova visão de mundo também está
intimamente relacionada aos símbolos lustre e aranha.
No dicionário de Chevalier não encontramos o verbete
lustre, embora saibamos que este se relaciona à luz e
poderia indicar, como outros teóricos já destacaram, o
contraste deste com o obscurantismo da personagem
protagonista. Não fugindo a essa interpretação, mas
aprofundando as investigações, descobrimos que na
língua espanhola lustre é araña, animal pelo qual o
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objeto é comparado na sua rápida e única aparição
nesta primeira parte do romance.
O formato de um lustre, pensando aqui nos
lustres tradicionais, lembra em muito as pernas e a
arquitetura das teias de uma aranha. A aranha não
aparece no romance apenas como imagem metafórica
ao lustre; mais adiante voltará como o animalzinho que
Daniel criava numa caixinha. Embora recusasse espiar a
aranha por um buraco, Virgínia cede às insistências do
irmão, colando um olho à caixa. Somente depois
perceberá que a aranha picara-lhe o olho, que agora
doía e estava caído.
Durante dias lacrimejava torto,
caído e de manhã ela não
podia abri-lo até que o calor
do sol e de seus próprios
movimentos
acordava-o.
Inchou depois, insensível e sem
sangue. Quando tudo passou,
já não era o mesmo, tornarase imperceptivelmente vesgo e
vivo, mais lento e úmido, mais
amortecido que o outro. E se
escondia com uma mão o olho
são, via as coisas separadas
dos lugares que pousavam,
soltas no espaço como numa
assombração.(LISPECTOR,
1999, p.33-34. grifos do autor)

Nos vários significados que Chevalier e
Gheerbrant trazem, a aranha é artesã da teia do
mundo, detendo o poder de adivinhar os segredos do
passado e do presente. Simboliza um grau superior de
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iniciação de que alcançou “a interioridade e a potência
realizadora do homem intuitivo e meditativo” (Zahv,
Apud CHEVALIER; GHEERBRANT, 1990, p.116). Alguns
estudiosos também veem na aranha um símbolo de
tendências psíquicas, relacionando o centro de sua teia
ao narcisismo e a absorção do ser por si próprio. Ao ser
picada pela aranha do irmão, Virgínia adquire uma nova
percepção da realidade, como se no olho caído
estivessem as premissas que lhe revelariam um mundo
assombrado, insensível, “sem sangue”. Talvez pela
aranha, a menina tornar-se-ia mais sensitiva
(paradoxalmente) e diferente dos outros, pois além de
deter o segredo da morte, agora seria capaz de intuir e
analisar o mundo por uma nova perspectiva, num olhar
introspectivo de incessante busca para compreender a
si mesma e ao seu universo. O lustre, assim como a
aranha, lhe concede o dom da premonição (as súbitas
clarividências), pois ao olhá-lo estático “parecia
pressentir uma vida terrível”. (LISPECTOR, 1999, p.15)
As formigas nas palmeiras derrubadas, “que
subiam e desciam cumprindo misteriosamente uma
missão ou divertindo-se por um motivo” (p.26), cativam
os olhares de Virgínia, que se ajoelha a contemplá-las.
Como as formigas representam o senso de organização
(CHEVALIER; GHEERBRANT, 1990), esta expressiva cena
sugere que, ao espiar as formigas, a protagonista busca
organizar seu mundo interior, que ainda se encontrava
no caos de fortes revelações.
O que Virgínia amava e aprendera sozinha fora
fazer bonecos de barros. Sentia uma alegria viva só em
pegá-lo.
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Assim juntara uma procissão
de coisas miúdas. Quedavamse quase despercebidas no seu
quarto.
Eram
bonecos
magrinhos e altos como ela
mesma.
Minuciosos,
ligeiramente
desproporcionados,
alegres,
um pouco surpreendidos — às
vezes pareciam um homem
coxo rindo! Mesmo suas
figurinhas mais suaves tinham
uma imobilidade vigilante
como a de um santo. E
pareciam
inclinar-se
para
quem as olhava como os
santos. Virgínia podia fitá-las
uma manhã inteira e seu amor
e
sua
surpresa
não
diminuiriam.
(LISPECTOR,
1999, p.46)

Embora não conste no Dicionário de Chevalier o
significado do símbolo barro ou argila, mas sim o
correlato lama, é importante retomarmos que,
conforme os registros bíblicos, a gênese do homem
advém do barro, sendo este, portanto, uma
personificação da vida. Moldando a matéria de que é
feita, a menina sente uma conexão intensa com a terra
(basta relembrarmos a brincadeira da vala, onde
Virgínia deitava na terra e sentia um “prazer grave”
[p.31]), criando bonequinhos que eram projeções de
seu próprio eu em auto-descobrimento e metamorfose.
Os filhotes de barros de Virgínia são a sua maternidade
sem vida, duplos inanimados que cria para si como
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espécie de amálgama, miniaturas de Eros (vida) e
Tânatos (morte) que se misturam e revelam a sua
precária condição humana: persistir uma vida banhada
pelo hálito frio da morte. Interligando-se aos outros
símbolos, a protagonista molda a matéria primordial, o
que indica as transformações de uma personalidade se
delineando a partir dos seus semelhantes.
O último e não menos fundamental símbolo que
ajuda-nos a definir as cores de Virgínia é o espelho. As
quatro vezes que o objeto espelho aparece são
emblemáticas, onde se percebe a personagem
interrogando-se mudamente diante de seu reflexo. Na
primeira vez, “O rosto branco vagando sobre a grossa
blusa era estranho e jovem, seus olhos escondiam-se
em cálida luz e os lábios respiram calmos e inocentes”
(LISPECTOR, 1999, p.51); na penúltima, após acordar do
misterioso sonho,
Surpreendida como depois de
um ato de sonambulismo,
encaminhou-se
para
o
espelho: o que sucedia? havia
uma ambiguidade estranha no
rosto onde o olho amortecido
sonhava
sempre,
uma
determinação nos lábios como
se ela obedecesse à fatalidade
de
uma
alucinação.
(LISPECTOR, 1999, p.66)

Chevalier e Gheerbrant (1990) recuperam de
Platão a ideia da alma considerada como espelho e que
se encaixa facilmente à Virgínia e sua procura de si
mesma.
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O espelho não tem como única
função refletir uma imagem;
tornando-se a alma um
espelho perfeito, ela participa
da imagem e, através dessa
participação, passa por uma
transformação.
Existe,
portanto, uma configuração
entre o sujeito contemplado e
o espelho que o contempla. A
alma
que
termina
por
participar da própria beleza à
qual ela se abre. (CHEVALIER;
GHEERBRANT, 1990, p.396)

Revitalizando o mito de Narciso (BRUNEL, 1970,
p.747), que se apaixona pela própria imagem refletida
nas águas, Virgínia e suas constantes buscas ao
espelho, representam a impossibilidade de sua vida,
que, semelhante a Narciso, beira à morte como único
antídoto a esse reflexo nebuloso. Deste modo, o
espelho é, para Virgínia, uma espécie de oráculo em
que esta quer encontrar as verdadeiras respostas sobre
si, tentando, assim, ver seu mais íntimo nos reflexos
difusos que se transformam constantemente. Para Jean
Baudrillard (1997, p.34), existem objetos, sobretudo
móveis, que são escravos psicológicos e confidentes
dos mais íntimos segredos. O espelho certamente é um
deles.
Segundo esta concepção, sua
forma é de demarcação
absoluta entre o interior e o
exterior, é continente fixo, o
interior é substância. Os
objetos têm assim [...] além de
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sua função prática, uma
função primordial de vaso, que
pertence ao imaginário e que
corresponde sua receptividade
psicológica. São portanto o
reflexo de toda uma visão de
mundo onde cada ser é
concebido como um “vazo de
interioridade” e suas relações
como
correlações
transcendentes
das
substâncias [...]. (1997, p.34)

O epílogo dessa primeira parte do romance
demarca uma prolepse que anuncia a necessidade de
Virgínia mudar-se com Daniel para a cidade na
esperança por uma renovação em seu viver, pois
acreditava que “à sua frente se estendia todo o futuro”
(LISPECTOR, 1999, p.71).

Esquecido no “limbo literário” pela crítica à
época de seu lançamento, O lustre mostrou que esse
ostracismo dentro do rol das obras claricianas era
injusto e indevido. Rico e plural, o segundo romance de
Clarice Lispector é, dentro da estética que o engendra,
capaz de possibilitar vários olhares, tamanha a
profundidade da matéria literária que o tece.
O recorte aqui feito, abarcando a primeira parte
do romance, onde a protagonista Virgínia é apenas uma
criança, buscou delinear o perfil da personagem
feminina por meio de elementos que caracterizam o
insólito ficcional, como a presença do duplo, as
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misteriosas sensações, o sonho e os símbolos que
permeiam a infância de Virgínia. Em virtude de toda a
explanação realizada em torno do tema, conclui-se que
todas essas figurações do insólito, cada uma à sua
maneira, contribuem para o esboço de um possível
retrato dessa mulher lispectoriana, que já desde a
infância, desnuda os segredos, silêncios e sensações de
sua vida interior.
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Patrícia Gonçalves Tenório (UFPE)

Umberto Eco em História da Beleza fala do início
da segunda metade do século XIX, período vitoriano na
Inglaterra, Segundo Império na França, o capitalismo
em expansão, o Manifesto de Karl Marx recém-lançado,
quando o artista, oprimido pelo “mundo industrial”,
não possuindo mais como parâmetros a religião e a
ciência, decide se fazer “diverso”.
É nesse desejo de se fazer “diverso” que nasce a
“religião estética” da “Arte pela Arte” do
decadentismo. Trazendo de volta os parâmetros físicos
e morais (ou melhor, amorais) do declínio do Império
Romano e do ocaso do Império Bizâncio, nasce o dândi
com George Brummel, e o decadentismo francês em As
Flores do Mal (1857), de Charles Baudelaire, em que se
procurava vivenciar um-novo-estilo-de-vida-velha,
onde “o homem acaba por se assemelhar àquilo que
gostaria de ser” (Baudelaire, Apud ECO, 2004, p.334).
O presente estudo procura investigar, de
maneira intersemiótica, o insólito nas obras do escritor,
poeta, dramaturgo, crítico de arte irlandês
decadentista e dândi Oscar Wilde (1854-1900), entre
elas, a peça de teatro “Salomé” (1894), a novela
fantástica “O Fantasma de Canterville” (1891), e o seu
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único romance O retrato de Dorian Gray (1890/1891), e
nas obras do artista francês e simbolista Gustave
Moreau (1826-1898), entre elas, o óleo sobre tela
“Salomé (dançando diante de Herodes)” (1876), a
aquarela “A Aparição” (1876) e o óleo sobre tela “Édipo
e a Esfinge” (1864), à luz de teóricos tais como Tzvetan
Todorov, Charles Sanders Peirce, Flavio García,
analisando o quanto esses dois artistas ultrapassaram
seu tempo e anteciparam o que viria se consolidar no
Pós-Modernismo, além do Fantástico, além do
Realismo Maravilhoso.

Oscar Fingal O’Flahertie Wills Wilde nasceu em
16 de outubro de 1854, em Dublin, Irlanda, filho do
médico de ouvidos e olhos da Rainha, e um dos
melhores especialistas em história celta, Sir William
Wilde, e da poetisa revolucionária e promotora de
encontros com artistas em sua residência – entre eles,
os futuros Prêmio Nobel em Literatura, George Bernard
Shaw e William Butler Yeats –, Lady Jane Frances Elgee
Wilde. Oscar Wilde recebeu educação formal em
Portora School e Trinity College (Dublin, Irlanda), em
Magdalen College (Oxford, Inglaterra) se distinguindo
em todas, recebendo prêmios literários e bolsas de
estudos. Wilde encontrou o auge de sua carreira
quando publicou O retrato de Dorian Gray, romance
que chocou a sociedade londrina do final do século XIX,
por seu tom ambíguo, onde tentava esconder uma
conotação homossexual – relação expressamente
proibida pela Emenda à Lei Criminal de 1885, mais
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especificamente pela Emenda Labouchère, que
condenava o crime de “flagrante indecência” entre
homens.
Gustave Moreau nasceu em 6 de abril de 1826 na
Rue des Saints-Pères, nº 3, em Paris, França. Filho de
Louis Moreau, “arquiteto-enviado de bairro” de Paris,
admirador dos enciclopedistas do século XVIII,
colecionador de objetos antigos, e responsável pela
educação de Gustave devido a problemas de saúde
deste. Sua mãe, Pauline Moreau, era músico e muito
influenciou o filho nesta área, além de ter sido uma
presença constante até o fim de sua vida. Moreau
viajou duas vezes à Itália, uma delas na companhia dos
pais, e apesar de ter conseguido ingressar na École des
Beaux-Arts, preparado no atelier de François-Édouard
Picot, não conseguindo por duas vezes alcançar o Prix
de Rome – objetivo maior dos estudantes da École, e,
principalmente, de Picot –, resolveu abandonar a
formação acadêmica e ser autodidata. Durante o
período (1846-1849) em que estudou na École, Moreau
se aprofundou nos temas religioso e/ou mitológico, por
serem esses os testes da academia, transformando-se
em um pintor de história.
Oscar Wilde conheceu Gustave Moreau através
de um livro. Após a brilhante carreira acadêmica em
Dublin e Oxford, o escritor irlandês forjou um
personagem de si mesmo com a utilização de
vestimentas extravagantes e a entrega de girassóis
pelas ruas de Londres. Wilde representava aquele que
coloca a Arte em um patamar superior ao da Vida, além
dos valores morais, além do tempo, além do espaço: o
Dândi.
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Mas neste século é antes
contra as reinvindicações das
faculdades emotivas, contra as
reivindicações do sentimento e
da sensibilidade que o artista
deve
reagir.
A
simples
exclamação de alegria não
representa maior poesia que
um simples grito de dor
pessoal, e as experiências reais
do artista são sempre aquelas
que não encontram sua
expressão direta, mas que
estão unidas e absorvidas em
uma forma física artística
qualquer, que parece, ela
própria, completamente alheia
a essas experiências reais e
muito afastadas delas. (2007,
p.1008)

A Arte pela Arte nasce com o decadentismo
francês de Charles Baudelaire e As Flores do Mal –
decadentismo que buscava na religiosidade os aspectos
rituais e ambíguos, o desregramento dos sentidos e a
estética do mal –, e nasce com um dos protagonistas do
movimento que veio a se chamar “Simbolismo”: JorisKarl Huymans (1848-1907).
Em 1884, Huysmans publica À rebours, que
significa “Ao inverso”, “Às avessas” e causa grande
impacto no mundo artístico de então, inclusive em
Oscar Wilde. No livro, o personagem Floressas Des
Esseintes prega o desinteresse pela natureza em favor
do artifício, a androginia, a obsessão pelas joias e pelas
flores enquanto artigo estético e decorativo. Wilde
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chega a descrever o personagem de Huysmans no seu
alterego em Dorian Gray.
Durante anos, Dorian Gray não
pôde se libertar da memória
daquele livro. [...] Raoul, o
maravilhoso jovem parisiense
no qual se mesclavam de
forma
tão
estranha
os
temperamentos romântico e
científico, se tornou uma
espécie de prefiguração dele
próprio. E, na verdade, todo o
livro lhe pareceu conter a
história de sua vida escrita
antes que ele a vivesse. (2013,
p.225)

E foi exatamente Huysmans e Às avessas que
levou Wilde a conhecer o pintor simbolista francês
Gustave Moreau. No capítulo V de seu livro, Huysmans
descreve um dos temas mais obsessivos na pintura de
Moreau, e futuramente no teatro de Oscar Wilde:
“Salomé”.

Na obra de Gustave Moreau
[...], Des Esseintes via enfim
realizada aquela Salomé [...]
que havia sonhado. Ela não era
mais apenas a bailarina que
arranca, com uma corrupta
torção de seus rins, o grito de
desejo e de lascívia de um
velho; que estanca a energia,
anula a vontade de um rei por
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meio de ondulações de seios,
sacudidelas
de
ventre,
estremecimentos de coxas;
tornava-se [...] a deidade
simbólica da indestrutível
Luxúria, a deusa da imortal
Histeria, a Beleza maldita [...];
a Besta monstruosa [...] a
envenenar [...] tudo quanto
dela se aproxima, tudo quanto
a vê, tudo quanto ela toca.
(Huysmans, Apud SCHIFFER,
2010, p.131)

Parece que nos encontramos, junto com Wilde,
diante do óleo sobre tela medindo 144 x 103,5 cm
“Salomé (dançando diante de Herodes)”, de Moreau,
que encontra-se hoje no Museu de Arte e Centro
Cultural Armand Hammer, Los Angeles, EUA, quando o
escritor, poeta, crítico de arte e dramaturgo irlandês
diz:
HER. Salomé, Salomé, dança
para mim. Peço-te que dances
para mim. Estou triste esta
noite. Sim, estou ficando triste
esta noite. Quando entrei para
aqui, escorreguei em sangue, o
que é um mau presságio, e
ouvi, estou certo de que ouvi
no ar um bater de asas, um
bater de asas gigantescas. Não
posso dizer o que elas
significam... Estou triste esta
noite. Portanto, dança para
mim. Dança para mim, Salomé.
Suplico-te. Se dançares para
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mim, podes pedir-me o que
quiseres, e eu te darei, até
mesmo a metade de meu
reino. (WILDE, 2007, p.628)

A “Besta monstruosa” de Huysmans aceita
dançar para o tetrarca Herodes que matou o irmão para
ficar com a Rainha Herodíades (Herodias, na tradução
[WILDE, 2007] de Oscar Mendes). Do óleo sobre tela de
Moreau emana o aroma do lírio que Salomé segura
com a mão direita, emana o aroma das flores
espalhadas pelo chão e suavemente tocadas com a
ponta dos pés da filha da Rainha. Da peça teatral de
Wilde borbulha o desejo, a lascívia do velho Rei, e
Salomé aponta com a mão esquerda para o que há de
vir: o preço que Herodes irá pagar pelo pedido que
dance para ele, seminua e coberta de joias dance para
ele “até mesmo pela metade” de seu reino.
Wilde escreveu “Salomé” em uma estada em
Paris (novembro a dezembro de 1891) e a escreveu em
francês, sendo traduzida para o inglês por seu examante e motivo da prisão de dois anos com trabalhos
forçados por “flagrante indecência”, Lorde Alfred
Douglas.
No prefácio de Introdução à literatura fantástica,
o filósofo e linguista búlgaro radicado em Paris, França
Tzvetan Todorov (1939) trata das fronteiras tênues que
existem entre os gêneros literários, especialmente
quando nos debruçamos para estudar a literatura
fantástica.
A ideia de gênero implica
imediatamente em muitas
questões; felizmente, algumas
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delas se dissipam logo que são
formuladas
de
maneira
explícita. Eis a primeira: temos
o direito de discutir um gênero
sem ter estudado (ou ao
menos lido) todas as obras que
o constituem? O universitário
que nos faz esta pergunta
poderia acrescentar que os
catálogos
de
literatura
fantástica contam milhares de
títulos. Daí, basta um passo
para vermos surgir a imagem
do
estudante
laborioso,
enterrado sob livros que
deverá ler à razão de três por
dia, perseguido pela ideia de
que novos textos se escrevem
sem cessar e de que
certamente não conseguirá
jamais absorvê-los a todos.
Mas um dos primeiros traços
do procedimento científico é
que ele não exige a observação
de todas as instâncias de um
fenômeno para descrevê-lo;
ele
procede
antes
por
dedução. (2012, p.8)

Ao mesmo tempo em que Todorov considera que
a “hesitação do leitor é pois a primeira condição do
fantástico” (TODOROV, 2012, p.37 − grifo do original), a
certeza fazendo o leitor sair do Fantástico e migrar ou
para o gênero do Maravilhoso ou do Estranho, é o
próprio Todorov que libera os gêneros das grades
impostas por suas categorias.
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Se me dizem: tal obra não
entra em nenhuma de suas
categorias,
portanto
suas
categorias são más, poderia
objetar: seu portanto não tem
razão de ser; as obras não
devem coincidir com as
categorias as quais têm apenas
uma existência construída;
uma obra pode, por exemplo,
manifestar mais de uma
categoria, mais de um gênero.
(TODOROV, 2012, p.26 − grifo
do original)

Tzvetan Todorov nos libera com isso para a
utilização de um modo narrativo fantástico, muito mais
do que um gênero literário fantástico, que veremos no
insólito de Flavio García (UERJ) aplicado à aproximação
intersemiótica da novela de Oscar Wilde, “O Fantasma
de Canterville”, e a aquarela de Gustave Moreau, “A
Aparição”.

Em “O insólito na narrativa ficcional: questões de
gênero literário – o Maravilhoso e o Fantástico”, sob a
orientação de Flavio García, Rodrigo de Moura Santos
(UERJ) e Angélica Maria Santana Batista (UERJ)
discorrem sobre os principais gêneros literários onde o
insólito se manifesta. Santos e Batista consideram esse
“gênero por vir” (somente estas primeiras aspas são
nossas), que não é como o Maravilhoso em que “o
evento insólito na narrativa é aceito prontamente”; ou
como no Fantástico, em que “o evento não é posto em
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dúvida, em cheque, condicionada a sua aceitação às
leis do racionalismo”; muito menos a presença do
insólito busca “a construção de uma leitura amplificada,
de uma multivisão da realidade, efeito próprio das
narrativas do Realismo Maravilhoso” (SANTOS; BATISTA,
2013, p.15). Esse “novo e outro gênero
contemporâneo” traz o “oculto, borrado, obscurecido”
indistinto de seu contrário, o sim e o não, a vida e a
morte, a ficção e a realidade misturados entre si, de
maneira tal que não possamos distinguir onde começa
um(a), onde termina outro(a).
A novela de Oscar Wilde “O Fantasma de
Canterville” encontra-se nesse “entrelugar” dos
gêneros, e sua aproximação com a aquarela “A
Aparição” de Gustave Moreau encontra-se em um
“entrelugar” das artes.
“O Fantasma de Canterville” foi publicada no
auge da carreira de Wilde, em 1891. Narra a compra (e
chegada) da família americana Otis do (ao) castelo
inglês da família Canterville, onde o suposto fantasma
de Sir Simon (Simão, na tradução [WILDE, 2007] de
Oscar Mendes), um distante ancestral, assusta por
gerações com uma mancha de sangue no soalho da
biblioteca, mancha que seria de sua esposa, Lady
Eleonora de Canterville, assassinada por ele mesmo.
Ao
anoitecer,
rebentou
violenta tempestade
com
grande chuva. O vento soprava
tão fortemente que todas as
janelas e portas da velha
mansão
abalavam-se
e
matraqueavam. Era realmente
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a espécie de tempo de que ele
gostava. Seu plano de ação era
o
seguinte:
entraria
silenciosamente no quarto de
Washington Otis, dir-lhe-ia, ao
pé
da
cama,
coisas
ininteligíveis e cravar-lhe-ia
três vezes na garganta o
punhal, ao som de uma música
vagarosa. Guardava especial
rancor contra Washington,
tendo plena certeza de que era
ele quem costumava remover
a famosa mancha de sangue
de Canterville por meio de
Tira-Manchas Sem Rival, marca
Pinkerton”. (WILDE, 2007,
p.383)

A novela de Wilde, por “O Fantasma” não
conseguir assustar a família Otis, que seria a sua razão
de (não) existir, “borra” o limite entre os gêneros, na
medida em que flutuamos entre o aceite do evento
insólito do Maravilhoso, a incerteza de uma verdade
única do Fantástico, e a “leitura amplificada” do
Realismo Maravilhoso, habitando e não habitando esse
“entrelugar” do insólito, antecipando “A Aparição” da
Pós-Modernidade.
Esse texto [de Murilo Rubião]
não referencia uma verdade
aceita e incorporada por fazer
parte do imaginário da época,
como
acontece
no
Maravilhoso; não apresenta a
verdade prisioneira do embate
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entre a razão lógica e o
sobrenatural, como se dá no
Fantástico; não desentroniza a
verdade única, apresentando-a
como plural e multifacetada,
conforme
acontece
no
Realismo Maravilhoso. Ele
incorpora o mal-estar da
humanidade, o sentimento
melancólico frente a um
mundo
inexplicável,
a
inquietação
mórbida
do
homem contemporâneo, o
caráter
esfacelador
e
esfacelado
da
pósmodernidade.
(SANTOS;
BATISTA, 2013, p.18, – grifo da
autora)

A antecipação em Oscar Wilde do que viria se
realizar, ser preenchido no homem pós-moderno,
encontramos na obra de Gustave Moreau,
especialmente em “A Aparição”.
“A Aparição” (1876) é uma aquarela de 105 x 72
cm e que encontra-se hoje no Museu do Louvre,
Departamento de Artes Gráficas, em Paris, na França.
Trata de uma variação do mesmo tema, “Salomé
(dançando
diante
de
Herodes)”,
analisado
anteriormente. O que diferencia a aquarela do óleo
sobre tela, além da técnica, é “A Aparição” da cabeça
de João Batista, profeta que “anuncia” a vinda de
Cristo, profeta que, na versão de Wilde, acusa de
“incesto” Herodíades por ter se casado com o irmão do
marido, profeta por quem Salomé se apaixona, mas é
rejeitada. E “A Aparição” da cabeça de “O Fantasma de
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Canterville” que a Srta. Virgínia Otis, a única da família
que o compreende, o vê e o deixa em paz.
Estava sentado junto à janela,
contemplando
o
ouro
desbotado
das
árvores
amarelas revoluteando no ar e
as
folhas
avermelhadas
dançando loucamente na sua
queda ao longo da alameda.
Sua cabeça pousava em sua
mão e toda a sua atitude era
de extrema depressão. Na
verdade, tão tristonho e em
tão mau estado parecia ele
que a pequena Virgínia, cuja
primeira ideia fora
sair
correndo e ir trancar-se no seu
quarto,
encheu-se
de
compaixão e decidiu tentar
confortá-lo. (WILDE, 2007,
p.390)

Nos parece que “A Aparição” futura da cabeça de
João Batista apontada por Salomé, “A Aparição” da
cabeça de “O Fantasma de Canterville” vislumbrada por
Virgínia, está na mesma base da acumulação que
Gustave Moreau revelou ao romancista, crítico de arte
e futuro criador do Salão “Rose+Croix”, Joséphin
Péladan, em uma entrevista:
Eu desejo, me disse ele,
acumular as ideias evocadoras
nas minhas obras de maneira
que o possuidor de uma única
obra aí possa reencontrar uma
fomentação renovada; e meu
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sonho
seria
de
fazer
iconostases mais que pinturas
propriamente ditas. Ano após
ano,
eu
junto
detalhes
aumentativos, buscando que a
ideia venha,
às
minhas
duzentas obras póstumas,
porque eu desejo que minha
arte apareça de uma só vez, e
toda inteira, um momento
após a minha morte. (Moreau,
Apud MATHIEU, 2010, p.126 −
67
tradução da autora )

Em Discursos fantásticos de Mia Couto, Flavio
García trata da “fenomenologia do insólito”, muito além
do gênero do insólito, como uma forma literária de ser
da ficção fantástica pós-moderna.
A “fenomenologia insólita”,
traço
fundamental
do
Fantástico, conforme sugere
Furtado e rearfimam muitos
outros estudiosos que do tema
tratam, mesmo que a partir
das bases teóricas opostas à
dele, pode se manifestar em
qualquer uma das categorias
da
narrativa
–
ação,
personagem, tempo ou espaço
–, isolada ou conjuntamente,
dando-lhe
a
propriedade
67
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insólita que interfere na
consecução de tal discurso ou
gênero. (GARCÍA, 2013, p.37)

García – e os teóricos elencados por ele, tais
como Filipe Furtado e Irlemar Chiampi – acredita na
importância máxima da irrupção do insólito para a
existência do Fantástico, quer seja como modo, quer
seja como gênero literário. Em certa altura dos
Discursos fantásticos, o teórico do Rio de Janeiro cita o
teórico boliviano Prada Oropeza (1937-2011) quando
este trata no artigo “O discurso fantástico
contemporâneo: tensão semântica e feito estético” dos
“procedimentos,
mecanismos
e
fatores”
da
manifestação do insólito na escrita ficcional
contemporânea.
Nossa hipótese de trabalho é a
seguinte: no conto fantástico
[...] se faz evidente a tensão
semântica que se estabelece
entre a codificação “realista” –
não esqueçamos que o
realismo, lugar de seu triunfo
sobre o romanticismo, é o
subgênero
narrativo
mais
amplo na literatura ocidental e
é o primeiro “contexto” que,
como sistema narrativo, se
apresenta a respeito do
discurso fantástico –, dizemos
que na narração fantástica se
faz evidente uma “ruptura” na
codificação realista da mesma
maneira que em “o estranho”,
o que não se enquadra com a
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coerência realista, e a confere
seu valor próprio, contrário à
lógica aristotélica-racionalista.
Deste modo, no seio mesmo
do universo racional das coisas
surge o “incoerente” com esse
reino, o que chamamos o
insólito.
(Oropeza,
Apud
GARCÍA, 2013, p.41 − grifo do
original)

O teórico do Rio de Janeiro cita a ruptura na
narrativa fantástica que o insólito traz no teórico
boliviano, que lembra outro diálogo entre o filósofo,
escritor e professor da Universidade de Berkeley na
Califórnia, EUA John F. Searle (1932), em “The Logical
Status of Ficcional Discourse”, e o pai da semiótica
americana Charles Sanders Peirce (1839-1914), no
capítulo V do seu Semiótica quando trata das
Proposições.
Em “The Logical Status of Ficcional Discourse”,
Searle analisa o momento em que as convenções
horizontais da ficção quebram as regras verticais da não
ficção que ligam a linguagem à realidade.
Eu acho útil pensar nessas
regras
como
regras
correlacionando palavras (ou
sentenças) com o mundo.
Pensar nelas como regras
verticais que estabelecem
conexões entre linguagem e
realidade. Agora o que torna a
ficção possível, eu sugiro, é um
conjunto
de
convenções
extralinguísticas,
não-
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semânticas que quebram a
conexão entre as palavras e o
mundo estabelecido pelas
regras mencionadas antes.
Pensar nas convenções do
discurso ficcional como um
conjunto
de
convenções
horizontais que quebram as
conexões estabelecidas pelas
regras
verticais.
Elas
suspendem os requerimentos
normais estabelecidos por
essas regras. (SEARLE, 1979,
p.326)

Esses “requerimentos normais” que são
quebrados pela “suspensão” que as convenções
horizontais da ficção impõem em Searle, nos parece se
tornar possível pela ambiguidade que Charles Sanders
Peirce vai nos apresentar com os Dicissignos, no
capítulo V, “Proposições”, da sua bíblia que é Semiótica.
O pai da Semiótica criou um quadro de categorias de
signos, categorias dinâmicas entre si, não-estáticas,
mas onde a preponderância estaria ou no Ícone ou
Primeiridade (“signo que possuiria o caráter que o
torna significante, mesmo que seu objeto não
existisse”, por exemplo, a pintura), ou no Índice ou
Secundidade (“signo que de repente perderia seu
caráter que o torna signo se seu objeto fosse
removido”, por exemplo, a fotografia), ou no Símbolo
ou Terceiridade (“signo que perderia o caráter que o
torna um signo se não houvesse um interpretante”, por
exemplo, a metáfora) (2010, p.74).
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Peirce afirma que o Dicissigno é uma “quase
proposição” na categoria de Índice ou Secundidade e
deve conter duas partes
representadas
como
conectadas”, que “deve ser um
Índice de uma Secundidade
que subsiste entre o Objeto
Real representado numa parte
representada do Dicissigno a
ser
indicado
e
uma
Primeiridade representada na
outra parte representada do
Dicissigno a ser Iconizado
(2010, p.79)

Fazendo uma relação entre a parte Índice do
Dicissigno de Peirce e as leis verticais da não ficção de
Searle, e a parte Ícone com as convenções horizontais
da ficção, encontramos essa “coabitação” que o insólito
traz, além do Maravilhoso, do Fantástico, do Realismo
Maravilhoso, além dos gêneros, na Pós-Modernidade,
no “mal-estar da humanidade” previsto lá atrás neste
artigo por Rodrigo Santos e Angélica Batista,
prefigurado no século XIX pelo escritor irlandês
decadentista e dândi Oscar Wilde e pelo pintor francês
simbolista Gustave Moreau.

Em 1864, Gustave Moreau, apesar da falta de
confiança em si mesmo, trabalha “até a menor folha de
grama” (Moreau, Apud MATHIEU, 2010, p.68 –
tradução da autora) em um quadro que irá apresentar
no “Salon” e que o arrancará do anonimato aos 38 anos
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de idade. Trata-se de “Édipo e a Esfinge”, óleo sobre
tela, medindo 206,4 x 104,7 cm e que encontra-se hoje
no Metropolitan Museum of Art, em Nova York, EUA.
Esse quadro pode ter influenciado Oscar Wilde
em pelo menos dois textos seus. O primeiro é o poema
“A Esfinge” (1894), poema que narra a trajetória da
“Esfinge bela e silenciosa” que havia enfeitiçado os
homens e os deuses de todos os tempos. Um fato
interessante na biografia do escritor irlandês é saber
que em sua morte o escultor Jacob Epstein erigiu no
mausoléu construído para Wilde no cemitério PèreLachaise a escultura de uma esfinge, nua... e do sexo
masculino.
Do ângulo escuro de meu
quarto, durante mais tempo
do que posso imaginar, uma
Esfinge bela e silenciosa me
tocaia através das trevas
ondulantes.
Intangível e quieta, não se
ergue nem faz o menor
movimento.
Pouco
lhe
importam as luas de prata e os
sóis remoinhantes.
No ar, o vermelho substitui o
cinzento; as ondas de luar
descem, mas quando chega a
noite, ali permanece. (WILDE,
2007, p.958)
A “Esfinge” de Moreau
“permanece” quieta a inquirir
Édipo.
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– Qual é o animal que tem
quatro patas de manhã, duas
ao meio dia e três à noite?
No que Édipo responde:
– O homem. O amanhecer é a
criança
engatinhando,
o
entardecer é a fase adulta, que
usamos ambas as pernas, e o
anoitecer é a velhice que usa a
bengala. (WIKIPÉDIA, 2015)

“A Esfinge” de Wilde carrega toda a contradição
que vimos no insólito pós-moderno de García, Santos,
Batista, Furtado, Oropeza; carrega a ruptura das leis
verticais da não ficção pelas convenções horizontais da
ficção de Searle; carrega a coabitação entre o Índice e o
Ícone no Dicissigno de Peirce; carrega o amor e o ódio,
a paz e a guerra, o feminino e o masculino ao mesmo
tempo em Oscar Wilde e Gustave Moreau.
Vai-te
daqui,
repugnante
mistério! Horrendo animal,
vai-te daqui! Despertas em
mim bestiais sensações, fazes
de mim aquilo que eu não
quereria ser.
Tornas aquilo em que creio
uma estúpida fraude e Átis e
sua faca manchada de sangue
eram melhores do que essa
coisa que eu sou.
Esfinge falaz! Esfinge falaz:
perto dos caniçais do Estige, o
velho Caronte, apoiado em seu
ramo, espera meu óbulo. Parte
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tu, primeiro, e deixa-me diante
de meu Crucifixo,
De
onde
o
pálido,
acabrunhado de dor, passeia
sobre o mundo seu olhar
desfalecido e chora por causa
de cada alma que morre e
chora em vão. (WILDE, 2007,
p.965)

Essa ambiguidade da “Esfinge” de Wilde e
Moreau, essa ubiquidade de gêneros que o insólito
mescla, essa antecipação de tempos e espaços pósmodernos quase 100 anos antes deles se preencherem
nos traz para a noção de duplo que encontramos no
único romance reconhecido como escrito por Oscar
Wilde, O retrato de Dorian Gray.
Em “Novas insólitas veredas: leitura de A varanda
do frangipani, de Mia Couto, pelas sendas do
fantástico”, a mestre pela UERJ e UFRJ ao mesmo
tempo Luciana Morais da Silva trata do duplo e a sua
continuidade entre a cópia e o copiado, entre o índice e
o ícone, entre a vida e a morte. Da Silva exemplifica o
duplo em O retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, no
qual
há elementos que contribuem
para
o
chamado
“estranhamento social”, pois o
jovem personagem almeja
conhecer e ceder aos seus
desejos e, por isso, prova de
uma
diversidade
de
experiências que colidem com
a moralidade da época.
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Entretanto, o “estranho social”
decorre
de
sua
tácita
aquiescência
com
o
sobrenatural, visto que ele
aceita um aparente pacto com
o demônio em troca de beleza
e, provavelmente, liberdade. A
personagem,
tocada
pela
contemplação de sua própria
aparência, não percebe a
dominação da pintura sobre si,
levando, para suas relações
cotidianas, a frieza do quadro
que a reflete. (DA SILVA, 2013,
p.30)

A frieza entre o “eu” e o “outro” que Luciana da
Silva nos fala é o “borrado” que o insólito pós-moderno
“neblina” para em seguida “limpar” a consciência de
Dorian, quando, diante da Esfinge de seu mito pessoal,
realiza a pergunta seguida de sua resposta final.
Seria realmente verdade que
ninguém era capaz de mudar?
Sentiu uma saudade imensa da
pureza intocada de sua
meninice – a meninice branca
e cor-de-rosa, como lorde
Henry certa vez a definira.
Sabia que havia se maculado,
enchido
a
mente
com
degradações e tingido de
horror seus devaneios; que
tinha exercido uma má
influência sobre outros, e
sentido terrível prazer em
fazê-lo. E, das vidas que
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haviam cruzado com a sua, ele
havia desgraçado as mais
límpidas e mais promissoras.
Mas
seria
tudo
isso
irremediável?
Não
havia
nenhuma esperança para ele?
(WILDE, 2013, p.307)

Poderíamos relacionar a manutenção da
duplicidade entre o bem e o mal, o sólito e o insólito, a
vida e a morte em O retrato de Dorian Gray, de Oscar
Wilde, em “Édipo e a Esfinge”, de Gustave Moreau com
a manutenção de “O jogo do texto”, de Wolfgang Iser,
em que se
considerarmos
ser
o
significado o resultado do jogo
textual, então este só pode
provir da suspensão do
movimento do jogo que, com
alta frequência, envolve a
tomada de decisões” (Iser,
Apud LIMA, 1979, p.108)

E essa manutenção do jogo textual, do “mal-estar da
civilização” pós-moderna, onde não há saída redentora
para Dorian, onde não há resposta à pergunta-dado
lançada pela Esfinge a Édipo um dia, encontra-se na
fratura, na ferida exposta do homem contemporâneo
condenado ao seu destino final, do qual não pode fugir
jamais, do qual não pode se esquivar jamais: a Morte.
Neste discurso fantástico não
há
“explicação”
que
reestabeleceria a “ordem”
realista: este deve permanecer
deslocado e aqui se enraíza
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sua contribuição à concepção
do
mundo
pós-moderno:
mostrar a fratura, sem maior
explicação, arrependimento ou
temor ao escândalo; isto
constitui o núcleo da nova
articulação
de
sentido.
(Oropeza, Apud DA SILVA,
2013, p.40)

Procuramos neste estudo investigar o insólito na
relação intersemiótica entre algumas obras do escritor,
poeta, dramaturgo, crítico de arte irlandês decadentista
e dândi Oscar Wilde e o pintor simbolista francês
Gustave Moreau, considerando-os antecipadores do
pós-modernismo que somente iria se concretizar no
século seguinte.
A linha divisória entre a vida e a obra, o sólito e o
insólito, o eu e o outro nesses dois primeiros pósmodernos é muito tênue. Sabendo da propriedade de
se incorporar ao real que não somente o insólito, o
fantástico, mas toda a ficção também possui, nos cabe
finalizar este artigo com mais uma aproximação entre
esses dois (quase) contemporâneos, entre esses dois
(quase) pós-modernos, que, se não tiveram contato na
vida real, certamente se visitaram no mundo místico
das artes, na experiência insólita dos sonhos – que é a
maior das ficções. Com vocês, “Flor Mística”
(aproximadamente do ano de 1890), de Gustave
Moreau, óleo sobre tela, de 253 x 128 cm, que
encontra-se no Museu Gustave Moreau, em Paris, na
França, e “Rosa Mística” (1881), de Oscar Wilde –
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impossível não notar a antecipação de Wilde (1881) em
relação à Moreau (1890).
REQUIESCAT
Pisa de leve. Ela está perto,
sob a neve;
fala suavemente, ela pode
ouvir
crescerem as margaridas.
Toda
a
sua
brilhante
cabelereira dourada
está manchada de ferrugem;
ela, que era jovem e bela,
converteu-se em pó.
Semelhante ao lírio, branca
como a neve,
apenas sabia
que era mulher,
tão
suavemente
havia
crescido.
As tábuas do ataúde e uma
pesada lousa
pesam-lhe no peito;
aflito está meu solitário
coração;
ela descansa em paz.
Silêncio, silêncio, ela não pode
ouvir
a lira ou o soneto;
toda a minha vida está
enterrada aqui,
amontoai terra sobre ela.
(WILDE, 2007, p.873)
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Um clássico exemplar da literatura gótica, o
romance Frankenstein narra o trágico destino que atrai
e repele cientista e monstro, criador e criatura, na
relação de ódio e temor que une ambos os
personagens rumo à autodestruição. Obstinado em sua
pretensa contribuição científica ao melhoramento da
sociedade e de suas instituições, o cientista
Frankenstein se imbui do árduo processo de
matematizar a essência da vida em uma fórmula com
que consegue gerar sua criatura. A necessidade de
desvendar os mistérios incontornáveis da natureza é
diversas vezes reiterada, numa mistura entre
curiosidade insaciável, culpa e lamentação profundas:
“The world was to me a secret which I desired to
divine”68viii (SHELLEY, 2013, p.24). Seu projeto
humanista é um sonho materializado em pesadelo
acossador das promessas de um empenho científico e
de uma vontade humana, cujo potencial transborda os
limites éticos da vida individual e da vida em sociedade.
Seu destino é consumado na atração pelo fascínio
exercido por seu objeto de estudo, tornado previsível
porque foi perseguido até suas últimas consequências.
Assim ele confessa no início da narrativa:
“Destiny was too potent, and her immutable laws had
decreed my utter and terrible destruction”ix (SHELLEY,
2013, p.29). Sua destruição não é causada por um
68

Todas as traduções referentes ao romance Frankenstein são de
responsabilidade da autora e estão localizados ao final do texto.
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castigo divino, mas sim por sua desmedida na condução
de seus experimentos ao investigar o incontornável da
ciência, ou melhor, a inapreensibilidade de tudo que
vigora enquanto atualização de seu próprio potencial.
Em “Ciência e pensamento do sentido”, Martin
Heidegger (2010) afirma que, para a ciência poder se
assumir científica, ela deve se consolidar como uma
teoria do real. A ciência deve, assim, enquanto visão
protetora da dinâmica de desvelamento da verdade,
visualizar o brilho puro do vigente, transformado em
objetidade na Idade Moderna. Ela visualiza seu objeto
de estudo para dele se apoderar e se assegurar, numa
elaboração altamente intervencionista. “Com isso, todo
real se transforma, já de antemão numa variedade de
objetos para o asseguramento processador das
pesquisas científicas” (HEIDEGGER, 2010, p.48).
Em Frankenstein, a essência da vida permanece
incontornável. Isso porque não se pode contorná-la,
passando à margem da vida, permanecendo sempre
dependente da maneira como sua essência vigora
como energia motora atualizante do que é. Além disso,
não se pode contornar a vida, relegando sua vigência a
segundo plano, pois a ciência não pode dar conta de
toda a plenitude do que é vida. Esgotar sua riqueza,
num movimento de representação asseguradora é
inviável, ou, como diria Heidegger, “incontornável”, já
que a teoria deve sempre passar pelo vigente a fim de
matematizá-lo. O monstro é a criatura feita na tentativa
de apreender o incontornável da ciência. Ele é produto
de uma intervenção que procura tocar e formular a
essência da vida, tornando-a aplicável. Mas a essência
da vida, por demais escorregadia porque viva, não pode
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ser decifrada em sua totalidade, sendo somente
vislumbrada em sua qualidade de vigente
incontornável.
É de suma importância ressaltar a cena em que
Frankenstein se confronta com sua criatura pela
primeira vez:
How can I describe my emotions
at this catastrophe, or how
delineate the wretch whom with
such infinite pains and care I had
endeavoured to form? His limbs
were in proportion, and I had
selected his features as beautiful.
Beautiful? Great God! His yellow
skin scarcely covered the work of
muscles and arteries beneath;
his hair was of a lustrous black,
and flowing; his teeth of a pearly
whiteness; but these luxuriances
only formed a more horrid
contrast with his watery eyes,
that seemed almost of the same
colour as the dun-white sockets
in which they were set, his
shrivelled
complexion
and
straight black lips. The different
accidents of life are not so
changeable as the feelings of
human nature. I had worked
hard for nearly two years, for the
sole purpose of infusing life into
an inanimate body. For this I had
deprived myself of rest and
health. I had desired it with an
ardour that far exceeded
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moderation; but now that I had
finished, the beauty of the
dream vanished, and breathless
horror and disgust filled my
heart. Unable to endure the
aspect of the being I had created,
I rushed out of the room and
continued a long time traversing
my bedchamber, unable to
x
compose my mind to sleep.
(SHELLEY, 2013, p.43)

A descrição minuciosa da aparência do monstro
nos revela uma primeira impressão extremamente
discriminatória, permeada por horror e pavor. Os traços
refinados do monstro, longe de deleitar o cientista,
fazem um contraste aterrorizante entre o corpo
humano do criador e o organismo de uma forma
antropomorfizada, já de maneira distorcida, porque a
soma das partes não pode se igualar à visão de um
todo único. O pai se dedica por anos com disciplina e
paixão ao seu labor, mas o instante de revelação
mostra-se
demasiadamente
impactante
por
materializar o sonho de um filho prototípico
desproporcionalmente decepcionante por não espelhar
sua identidade humana. Uma coisa sem identidade, a
criatura sequer tem um nome, permanecendo, em
estado primitivo, um mero joguete do destino, tornada
órfã. Sem um nome, não pode participar do convívio
em sociedade dada sua instabilidade identitária, a qual
não permitiria uma imediata atribuição de papéis
sociais, como as categorias de gênero, classe social ou
nacionalidade. No plano individual, o monstro não
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pode compreender o sentido de sua vida senão pelo
espectro da discriminação e da perseguição.
Frankenstein desafia os limites da produção
humana até esgotar a essência da vida que,
artificialmente produzida pelo ímpeto masculino,
renega a naturalidade da vida fecundada, tentando
apoderar-se das leis que regem vida e morte. Ao criar o
monstro, “ele torna possível a procriação sem a
penetração sexual no corpo da mulher” (MONTEIRO,
2004, p.119). Pura disseminação do que a vontade de
saber científica, tradicionalmente masculina, pretende
alcançar, a criatura é o resultado deformado da fúria
autossuficiente do cientista porque renega o papel de
geração que o feminino oferta como possibilidade. Esta,
no entanto, não é somente uma questão de gênero.
Masculino e feminino tomam uma dimensão
ontológica, dessa maneira, pois contribuem igualmente
na constituição andrógina do ser humano. O masculino,
entretanto, teve uma proeminência de seu papel no
desenrolar da história do Ocidente, relegando o
feminino a segundo plano a ponto de encarcerá-lo no
âmbito doméstico, onde a mulher é reprimida e
silenciada pelo ritual de opressão, castrador das
inúmeras possibilidades de criação a partir de uma
outra sensibilidade. Assim, pode-se perceber que, em
Frankenstein, a mulher é:
silenciada. Sua voz é ouvida de
forma indireta, canalizada
pelas vozes dos narradores
masculinos.
No
discurso
patriarcal,
assim,
a
representação do feminino é
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feita pelo silêncio, é aquilo que
foge à representação. Quando
muito, a mulher habita a
esfera privada, que é o espaço
ideológico
das
relações
“corretas”. Vê-se, então, que
ela não constitui um corpo
dentro da economia da
sexualidade.
(MONTEIRO,
2004, p.121-122)

As poucas personagens femininas são
gradativamente sacrificadas no decorrer da narrativa.
Caroline, a mãe de Frankenstein, é acamada logo no
início do romance, seguida mais tarde de Justine, a qual
é injustamente condenada pelo assassinato de William,
irmão mais novo do cientista. A morte de Elizabeth,
entretanto, é o momento em que o sacrifício feminino
torna-se mais aguçado, por ser realizado na lua de mel
dos recém-casados. O papel da mulher se torna nulo
em um mundo em que o feminino é sufocado e o ato
sexual não chega a ser realizado. Assim como seu
criador, a criatura também é privada de compartilhar
sua vida com uma parceira. No seu mundo também, a
figura feminina se torna um objeto distante, ainda que,
em seu caso, ardentemente desejado. Seu pedido a
Frankenstein, porém, não pode ser realizado na medida
em que, para o cientista, utilizar os resultados de sua
pesquisa mais uma vez poderia engendrar
possibilidades futuras de destruição da espécie humana
e caos total.
No desenrolar do romance, o cientista passa do
papel ativo de sujeito e herói para o de vítima,
atormentado pelos seus erros. A criatura, monstruosa e
982

solitária, indaga seu papel de objeto passivo, buscando
tornar-se sujeito de uma discriminação inconsolável
que o acusa de vilão. O tradicional entendimento de
polos antagônicos, como herói-vilão, é questionado na
medida em que categorizam e simplificam a
individualidade, cuja textura, na verdade, se afirma
como mais complexa e cambiante porque o duplo
gótico se quer complementar de modo que sujeitoobjeto e herói-vilão se desdobrem um no outro.
Criador e criatura unem-se
através de uma corrente de
oposições e identificações.
Assim, cada um se vê como
vítima inocente da hostilidade
do outro, e o outro como
causa responsável por todo
mal (MONTEIRO, 2004, p.121)

A tensão é construída de modo a culminar no confronto
dialógico entre os personagens envolvidos pelo cenário
congelante dos Alpes, onde, sozinhos, podem
compreender, ainda que relutantemente, a solidão que
cerceia o contato de ambos com outros humanos.
Assim vocifera o cientista, de um lado:
“Devil”, I exclaimed, “do you
dare approach me? And do not
you fear the fierce vengeance of
my arm wreaked on your
miserable head? Begone, vile
insect! Or rather, stay, that I may
trample you to dust! And, oh,
that I could, with the extinction
of your miserable existence,
restore those victims whom you
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have so diabolically murdered!”
(SHELLEY, 2013, p.82)

xi

Do outro, o monstro replica:
Oh, Frankenstein, be not
equitable to every other and
trample upon me alone, to
whom thy justice, and even the
clemency and affection, is most
due. Remember that I am your
creature; I ought to be thy Adam,
but I am rather the fallen angel,
whom thou drivest from joy for
xii
no misdeed. (SHELLEY, 2013,
p.83)

Marcante se faz a relação especular no discurso
das personagens, sendo redimensionada a abrangência
de questões que ultrapassam o indivíduo. A linguagem
anuncia a condição questionadora da criatura que,
pensante, indaga a si mesmo e a seu criador sobre a
impossibilidade de liberdade e felicidade na ausência
de compaixão dos seres humanos e de companheirismo
na falta de uma parceira. O diálogo entre identidade e
alteridade se estabelece na dubiedade em que se
alicerça a diferença entre querer, mas não poder
compartilhar o sentido de ser solitariamente. A
promessa de liberdade, igualdade e fraternidade,
anunciada pelos ideais iluministas, não chega a ser
cumprida em Frankenstein.
Em tempos turbulentos, a proposta iluminista é
criticada por se tornar uma tirania da razão ilimitada,
cujos desdobramentos se revelam insaciáveis porque
são manipulados a fim de vasculhar e matematizar
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recessos e mistérios indecifráveis, como vida e morte.
Seu valor positivo, na promoção da razão, da ciência, do
comércio e de valores burgueses, tenta viabilizar a
construção de um ideal humanista transformador dos
padrões de conhecimento, de produção, de organização
social e de poder político. Entretanto, esta era de
prosperidade industrial e avanços científicos também
traz dificuldades a serem consideradas na construção
de um ideal humano, como as crescentes pobreza e
criminalidade nas cidades, as fronteiras entre o natural
e o divino tornadas mais instáveis com a ciência, as
teoria da evolução ao levantarem o espectro de
regressão, dentre outras (BOTTING, 2014).
Ao reconstruir o contexto histórico de produção
de Frankenstein, David Punter (1996) sugere duas
possíveis razões que justifiquem a extensa profusão de
obras góticas no final do século XVIII. Primeiramente,
aponta a conjuntura em que a burguesia passa a se
firmar como classe social, procurando entender seu
lugar no mundo a partir da explicação de sua própria
história de ascensão ao poder. Simultaneamente, as
crescentes urbanização e industrialização estruturam
um mundo em que indivíduos perdem a sensação de
completude, pois perdem a noção do todo, alienandose do processo de produção capitalista. Punter
argumenta que esse território é propício para a
emergência de uma literatura cujos principais temas
são a paranoia, a manipulação e injustiça e cujo projeto
central é tentar entender o inexplicável, o tabu e o
irracional.
Como resposta e proposta a esses conflitos, a
estética gótica desenvolve-se na negatividade calcada
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na descida aos confins psicológicos instáveis da mente
humana, a qual jamais se atribui tão somente como
racional. Essa literatura manifesta a instabilidade na
crença de uma unidade no indivíduo, na instituição
familiar ou, de forma mais abrangente, na sociedade
como um todo. A estrutura textual epistolar de
Frankenstein, contada a partir de diversos pontos de
vista, também provoca em seus leitores a sensação de
incerteza e irresolução tão característica do gênero
gótico porque pouco natural e fabricada, parte por
parte, como o próprio sonho monstruoso de um
humanismo masculino da imaginação científica. A
necessidade por unidade é, desse modo, fragmentada
pelos efeitos destrutivos sobre a família, os gêneros e
as relações sociais (BOTTING, 2014).
Em seu ensaio “A questão da técnica”, Heidegger
(2010) propõe que o método científico, inaugurado na
Modernidade, faz uso de uma metodologia que analisa
todo e qualquer fenômeno a partir da ótica do “dis-por
explorador”. A realidade é, então, quantificada,
transformada, estocada e disponibilizada quando
manuseada pela mão humana, utilizando a técnica
moderna. O objeto perde, assim, seu caráter de uso
ritual na consumação de um sentido mítico e passa a
ser visualizado em seu potencial como recurso
armazenável
quando,
convenientemente,
for
apresentada a oportunidade de exploração.
A realidade é, portanto, reduzida a finalidades
esgotadoras da riqueza de tudo que possa vir a ser
objetificado. Enquanto a água, o ar e a terra são
reavaliados como recursos naturais, o homem é
concebido como recurso humano, todos estes valiosos
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quanto mais lucrativos forem. De maneira generalizada,
o “dis-por explorador” ameaça a multiplicidade de
manifestação do real a esta única modalidade de
desvelamento. Heidegger ressalta o risco que o homem
toma de se esquecer de sua própria essência69, já que
ele também passa a se tornar disponível:
Quando o des-coberto já não
atinge o homem, como objeto,
mas
exclusivamente,
como
disponibilidade,
quando no
domínio do não-objeto, o
homem se reduz apenas a dis69

Em sua carta Sobre o humanismo, Heidegger propõe que a
essência do homem consiste em ser ele mais do que homem só, no
sentido em que ele concebe o homem, a saber, como ser vivo
racional. Esse “mais” não se deve entender aditivamente, como se a
definição tradicional do homem devesse ficar a determinação
fundamental, para a seguir, ser completada pela adição do
existentivo. “Mais” significa: mais originário e, por isso, em sua
Essência, mais Essencial. E é aqui que se mostra o enigma: o homem
é no ser-lançado (Geworfenheit). Como a réplica (Gegenwurf) ecsistente do Ser, o homem é mais do que o animal rationale na
medida em que ele é menos do que o homem que se apreende e
concebe pela subjetividade. O homem não é o amo e senhor do
ente. O homem é pastor do Ser (HEIDEGGER, 2009, p 67-8).
O homem se diferencia de todos os outros entes, sejam eles
pertencentes ao reino mineral, vegetal ou animal não por conseguir
raciocinar, autointitulando-se amo e senhor da realidade e tudo
objetificando sob o jugo de sua vontade de poder. O homem se
diferencia, sim, por ser na possibilidade de cuidar, pensando.
Originária ou essencialmente, o homem é sem garantias, pois desde
sempre já se encontra lançado nos entre-caminhos a serem
tomados. No âmbito das possibilidades de ser para se tornar quem
já é, ou melhor, para se apropriar do que lhe é essencial, o ser
humano tem na sua existência a resposta humilde à grandiosidade
da realidade à sua volta no momento em que é feita a pergunta
pelo sentido da vida.
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por da dis-ponibilidade – então é
que chegou à última beira do
precipício, lá onde ele mesmo só
se toma por dis-ponibilidade.
(HEIDEGGER, 2010, p.29)

Uma vez tendo sua essência obliterada, o
homem se autointitula senhor da realidade, na medida
em que, utilizando a técnica moderna, reconfigura
mundo e confere existência a tudo ao seu redor,
aparentemente delimitando todas as possibilidades de
manifestações do real ao seu manuseio. “Esta
aparência faz prosperar uma derradeira ilusão, segundo
a qual, em toda a parte, o homem só se encontra
consigo mesmo” (HEIDEGGER, 2010, p.29), e com a
aberração em que se tornou quando passa a refletir o
impulso interno do “dis-por explorador”, sobrepujando
o apelo externo convocador da dinâmica de
desvelamento com que possa dialogar, pouco se
dedicando à escuta das diferentes possibilidades de
interpretação e ação enquanto respostas. No espelho, o
reflexo admite apenas a posição humana de
desbravador-explorador do real, distanciando-o de uma
produção que propicie o desencobrimento mais criativo
que se conhece: a arte.
A resposta de Mary Shelley à imaginação
científica é o pesadelo realista e encantador de sua
trama poética, que faz obrar o mundo em que a técnica
do saber científico encontra suas limitações na criação
monstruosa porque reflexo da aberração em que se
transforma o homem em sua desmedida e a sociedade
em suas instituições. A imaginação poética desvela
novas questões e novas perspectivas dentre as
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possibilidades ofertadas ao cuidado com que a artista
pôde conceber o embate entre o cientista e o monstro,
o criador e a criatura. Ao relatar seu trágico destino à
Walton, Frankenstein alerta também seus leitores a não
incorrerem no mesmo erro que ele tolamente
cometeu:
Learn from me, if not by my
precepts, at least by my
example, how dangerous is the
acquirement of knowledge and
how much happier that man is
who believes his native town to
be the world, than he who
aspires to become greater than
xiii
his nature will allow. (SHELLEY,
2013, p.39)

A aquisição de conhecimento se revela mais
perigosa
do
que
aparenta.
Ela
engendra
desdobramentos cujas consequências ultrapassam os
limites do que a natureza humana oferta como
possibilidade ética. Assim, Frankenstein diz que muito
mais feliz é o homem que vive no cotidiano próximo
dos seus companheiros do que o cientista que almeja
para além dos seus limites. A essência da vida,
formulada cientificamente na narrativa, dissemina
infortúnios e diversas mortes e se mostra incapaz de
gerar vida genuinamente humana ou felicidade.
Frankenstein, ao final da narrativa, esgota suas últimas
energias na caça ao seu monstro a fim de vingar-se,
mas principalmente de prevenir futuras mortes como
as de seu irmão William, de Justine, de seu melhor
amigo Clerval e de sua esposa Elizabeth.
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Também o monstro termina a narrativa infeliz e
solitário:
“That is also my victim!”, he
exclaimed. “In his murder my
crimes are consummated; the
miserable series of my being is
wound to its close! Oh,
Frankenstein! Generous and selfdevoted being! What does it
avail that I now ask thee to
pardon me? I, who irretrievably
destroyed thee by destroying all
thou lovedst. Alas! He is cold, he
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cannot answer me.” (SHELLEY,
2013, p.39)

A sede de vingança do monstro só pode ser
consumada através dos assassinatos dos entes queridos
de Frankenstein e do próprio cientista, nele originando
um impulso ao extermínio de sua criação, os quais o
levam a uma série de privações que culminam em sua
morte. A moral é finalmente vocalizada pela criatura ao
confessar seu remorso pelas vidas inocentes que tomou
a fim de se fazer presente na trajetória do cientista.
Vingança e solidão são questões marcantes como
irresolução da tentativa de felicidade na procura de
sentido em sua vida. A negatividade do vazio que o
engloba requer o sacrifício último em uma região
isolada da extremidade norte do planeta. Este sacrifício
configura-se como a resposta que o monstro deseja dar
ao enigma que propulsiona a trama como todo, não
permitindo, desse modo, que outros busquem realizar
o mesmo empreendimento de Frankenstein. As
consequências éticas das inovações científicas tomam
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uma nova proporção à medida que redesenham novos
parâmetros para se experienciar vida humana no
contexto de utilização da técnica moderna.
A técnica, utilizada pela ciência, pode ser
remontada à sua origem grega na palavra téchne, a qual
posteriormente foi traduzida tanto como “técnica”
quanto como “arte”. Ambas são uma maneira de o ser
humano responder aos apelos do real, propondo uma
resposta de teor totalmente único frente à realidade de
que faz parte. Enquanto a técnica moderna se distingue
precisamente por seu caráter visionário ainda que
depredador, a arte – mais especificamente, a literatura
– redimensiona questões que, na linguagem cotidiana,
obscurecem seu vigor originário, ainda que latente
como possibilidade.
Emmanuel Carneiro Leão, em seu ensaio
“Aristóteles e as questões da arte” (2005), expõe os
quatro usos da téchne para melhor explorar a
experiência da arte. Esta se caracteriza pelo
acompanhamento monitorado na transformação da
matéria em algo novo, opondo-se a týche (o acaso, a
sorte) e a automaton (o automático). De acordo com
seu segundo uso, a arte é necessariamente modelada
pela mão humana, diferentemente da physis que diz “a
realização originária da realidade e original do real”
(LEÃO, 2005, p.108). Seu terceiro uso afirma que a arte
baseia-se na produção a partir da experiência empírica
com que nela as questões são tratadas, em oposição a
episteme (conhecimento universal). Seu quarto uso diz
que ela é invenção de novas e surpreendentes
realizações, opondo-a a poiesis, entendida como um
advento repentino e inesperado da realidade.
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Trabalhando com esses diferentes usos da
palavra téchne, Leão mostra a complexidade do termo
utilizado na obra de Aristóteles e chega à conclusão de
que “a arte é e não é técnica, é e não é procedimento, é
e não é ciência, é e não é criação ou invenção” (2005,
p.109). Isso porque para se realizar em sua plenitude, a
arte precisa se utilizar da técnica, ou melhor, de
procedimentos textuais para poder transcendê-los.
Precisa, em Frankenstein, utilizar a ciência para criticála, ou seja, instaurá-la em sua textura de mundo para
superá-la, porque radicaliza seu questionamento
através da imaginação e da produção humana. A arte é
criação ou invenção por ser concebida pela imaginação
e realizada pela mão humana, mas esta criação ou
invenção deve ser entendida, na verdade, como
resposta aos apelos de tudo que se anuncia como
fenômeno da e na linguagem.
Leão alude, ainda, ao conceito de mímesis,
sintetizando a finalidade de toda obra de arte como
sendo a de imitar a natureza perfeitamente. Não
sugere, no entanto, que a arte seria uma mera cópia da
natureza, mas sim que arte tem “as características e a
autonomia, e a surpresa e a novidade e a originalidade
de um ser natural” (2005, p.116), porque deixa que
“novos processos de realização natural se apossem de
nós” (2005, p.116). A literatura encanta e espanta
leitores ao promover a criação de mundo, cuja
concretização no momento de leitura incita à reflexão
de questões capazes de reunir a identidade de todo ser
humano na diferença de cada conjuntura epocal.
O desencantamento da ciência no século XIX se
mostra recorrente em diversas obras filosóficas e
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literárias. Mary Shelley, juntamente com outros
escritores românticos, expõe um mundo em que a
ciência é percebida com certa desconfiança, relegando
a segundo plano o natural e o divino. A ciência passa a
ser vista com a familiaridade que a confiabilidade
confere quando ela se torna presente de maneira
confiante e inabalável. No texto literário, porém, podese avistar o perigo a que esta dependência pode levar
em situações extremas. O cientista Frankenstein
simboliza este dilema que perdura e ainda mais se
intensifica no século XXI. A permanência e atualidade
da referida obra é inquestionável, conseguindo
maravilhar leitores não porque os assuste com
mecanismos textuais, um pouco datados para o leitor
contemporâneo, mas sim pela radicalização visionária
do poder da imaginação humana científica e
artisticamente.
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Pedro Afonso Barth (UPF)

Sagas de ficção fantástica, nos últimos anos,
conquistaram grande popularidade entre milhões de
jovens leitores. Sagas consistem em coletâneas de livros
cuja trama se desenvolve em um universo criado e
autoconsciente que seria reproduzido em diversas
linguagens, seja ela escrita, audiovisual ou cartográfica.
Obras com tais características povoam as listas das mais
vendidas e, portanto, a reflexão sobre esse fenômeno
cultural torna-se pertinente, tanto para entendê-lo,
como para ter uma visão crítica sobre ele. Chama a
atenção que, na maioria das sagas, há elementos
maravilhosos ou fantásticos, ressaltando o apelo que
elementos insólitos possuem com o público leitor.
O presente artigo debruça-se diante do seguinte
problema: qual o papel do insólito na configuração de
uma saga? Partimos da hipótese que uma saga de
ficção fantástica necessita hibridizar mitos e, para isso,
mobiliza elementos maravilhosos. Uma saga literária,
portanto, atualizaria mitos antigos, os reformularia com
elementos da pós-modernidade e perpetuaria sua
história com uma variedade de linguagens – como o
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cinema, televisão, cartografia, quadrinhos, games, fan
fictions. O objetivo do presente trabalho é o de refletir
sobre as sagas como um fenômeno de engajamento de
leitores. Não temos a intenção de discutir o seu valor
literário, mas sim refletir sobre as configurações de
uma saga e a forma com que leitores e espectadores –
e o mercado capitalista de ficção – promovem e
disseminam sua popularidade. Para tanto, analisaremos
os elementos do gênero maravilhoso que constituem
uma saga.
O corpus de análise desse trabalho é a saga
Crônicas de Gelo e Fogo, do autor norte-americano
George R.R. Martin. Delimitaremos a análise nos
elementos insólitos observáveis no primeiro livro
Guerra dos Tronos. Para a compreensão do fenômeno
das sagas literárias, usaremos como principal
referencial teórico a obra dos espanhóis Alberto Martos
García (2009, 2011) e Eloy Martos Núñez (2007), e para
refletir sobre o maravilhoso e o insólito, dialogaremos
com os estudos de Flavio García (2012) e Todorov
(1992).
O artigo está dividido em duas seções. Na
primeira, abordamos o conceito de saga fantástica e
apresentamos o corpus de análise. Na segunda seção,
discutiremos a qual gênero literário o livro A Guerra dos
Tronos pertence, para, então, analisar alguns elementos
do insólito que constituem a obra.
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Sagas, atualmente, dominam o mercado de
vendas de livros e, por vezes, são vistas com
desconfiança. Realmente, o fenômeno das sagas é
consequência direta do capitalismo de ficção, da
literatura de massa e da convergência midiática, porém
não significa que tais obras sejam inferiores. Alberto
Martos García (2009), em sua obra Introducción al
mundo de las sagas, caracteriza as sagas como ficções
que forjam novas realidades e criam novos universos a
partir de mitos conhecidos. Sagas seriam narrativas
pós-modernas, que não se limitam ao esquema do
relato de espada e bruxaria, mas apresentam a
elaboração de utopias e distopias. Há a criação de uma
nova realidade, é forjado um mundo completo, que não
é apenas um plano de fundo para as histórias. Esse
mundo comum, com a mesma história e geografia, que
percorre diferentes linguagens e mídias, é denominado
como paracosmos. Uma saga pressupõe uma expansão:
o paracosmos de uma saga não se limitaria a um livro,
mas se estende para continuações e mais, ultrapassa a
linguagem escrita e abarca a outras linguagens – filmes,
mapas, games, quadrinhos, séries. Assim, uma obra
escrita, em formato de livro, pode dar origem a um
universo, que será expandido em outras plataformas e,
muitas vezes, por autores diferentes (GARCIA, 2009).
Compreender o fenômeno e analisá-lo
criticamente é imprescindível, pois as sagas são
consumidas por milhões de leitores e torna-se mais
produtivo incorporar um olhar crítico sobre essas obras
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e refletir sobre seu potencial literário do que apenas
etiquetar como literatura de baixa qualidade e ignorar
suas qualidades. O estudo das sagas no âmbito escolar
pode auxiliar para que a leitura de tais obras tenha
sentido como atividade social e trazer melhores
estratégias para fazer leitores, escritores ou
expectadores mais críticos e competentes.
Analisaremos, aqui, elementos da saga criada
pelo autor norte-americano George R. R. Martin, As
Crônicas de Gelo e Fogo, mas especificamente o
primeiro livro da saga, A Guerra dos Tronos. O universo
das Crônicas de Gelo e Fogo se desdobra nos livros, na
série televisiva, nas HQ´s, nos mapas, nas árvores
genealógicas, entre outros gêneros. A saga, que foi
iniciada na obra A Guerra dos Tronos, possui uma trama
complexa e intrincada, na qual nenhum personagem
pode ser considerado como protagonista. A história se
desenvolve no continente de Westeros, conhecido
como Sete Reinos, durante um período indeterminado.
São muitos os personagens mencionados e os focos
narrativos apresentados. O paracosmos da saga
apresenta semelhança com a Europa medieval: existem
suseranos e vassalos, reis e senhores, códigos de
cavalaria, famílias com tradições e estirpe.
A Guerra dos Tronos deu origem a sequências, a
uma série de televisão, a histórias em quadrinhos e
todas compartilham os mesmos personagens e o
mesmo universo. É necessário destacar que os leitores
de uma saga têm uma postura ativa e, assim,
consomem obras derivadas de sua saga favorita, porém
os caminhos de leitura podem ser os mais diversos.
Assim, o telespectador da série pode ser tentado a ler
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os livros, bem como pode acontecer o contrário. Núñez
(2007) afirma que a narração serial e a possibilidade de
leitura não linear são inerentes às sagas modernas. A
partir de um tronco inicial, a história se desdobra e
podem se desenvolver múltiplos itinerários narrativos
que dividem o mesmo paracosmos.
O que unifica o universo forjado em um
paracosmos é: um espaço comum (geografia), um
tempo comum (cronologia) e/ou um repertório de
personagens mais ou menos definidos. Devemos
destacar que tais mundos, apesar de criados, precisam
se ancorar na realidade do leitor e do autor. Martos
García (2009) afirma que se pode fabular sem ter
alguma relação com a realidade comum, com algum
elemento conhecido. Na maioria das vezes, esses
elementos conhecidos são arquétipos míticos
reelaborados e revitalizados. No caso de A Guerra dos
Tronos, observamos jogos de poder e influência entre
clãs rivais que apresentam correspondências diversas
no mundo real: o feudalismo na idade média,
manobras militares da idade moderna, trapaças
políticas e militares da contemporaneidade.
As sagas somente se configuram um fenômeno
por três importantes fatores: a) a mescla dos mitos, do
folclore, da oralidade com tendências da fantasia
moderna; b) os incentivos e fomentos do capitalismo
de ficção; e principalmente, c) a existência de um novo
perfil de leitor – um leitor ativo e multimedial. Neste
trabalho nos deteremos apenas ao primeiro fator.
Martos García (2009) aponta que o mundo
ficcional criado prescinde da cooperação essencial do
leitor, que passa a coabitar esse mundo, participando
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de forma emocional, empática. No caso de A Guerra
dos Tronos, o leitor precisa acreditar no universo
inventado e compreender as nuances que fazem com
que clãs rivais briguem pela posse de um trono de
ferro. Com o objetivo de dar meios ao leitor de
incorporar melhor os elementos do paracosmos, a
grande maioria das sagas necessita de mapas
cartográficos, cronologia bastante específica, árvores
genealógicas delimitadas, brasões e heráldica definida.
E em alguns casos até a criação de novos idiomas,
próprios do universo criado. Observamos nas edições
dos livros da série As Crônicas de Gelo e Fogo a
presença de mapas e cronologias, brasões e
genealogias que são compartilhadas nos demais
suportes em que a história é representada, como a
série de televisão e os quadrinhos.
Nesse mundo, as estações duram anos, e o ano
em que a história inicia – ano 298 após a unificação dos
Sete Reinos – é o décimo de um longo e luminoso
verão. Um diferencial de As Crônicas de Gelo e Fogo em
relação a outras sagas fantásticas é o fato do
protagonismo da ação das histórias não ser pautado
apenas pela magia e pela fantasia. O insólito manifestase de maneira sutil e sugestiva. Existem elementos
sobrenaturais presentes na obra – como os “zumbis” do
norte e os ovos de dragões de Daenerys –, porém só no
final do livro há a insinuação que terão um papel
importante nas sequências. O que move o enredo são
as tramas políticas, as batalhas entre as grandes
famílias, a traição e a ganância pelo poder.
O espaço geográfico do paracosmos de A Guerra
dos Tronos é composto por três continentes que vivem
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uma espécie de Idade Média. Desses, no primeiro livro
destaca o continente de Westeros, que é formado por
sete reinos unificados e governados pelo Rei que senta
no Trono de Ferro. Os sete reinos foram unificados por
forasteiros que vieram montados em dragões – o clã
Targaryen. Porém, ao longo dos tempos, os dragões
foram extintos e os descendentes dos Targaryen
governaram sem o auxílio dessas criaturas. Assim, em A
Guerra dos Tronos há um saudosismo em relação aos
dragões, já que são animais fantásticos que não existem
há séculos e são mencionados quase como se fossem
lendas. As batalhas que ocorrem no decorrer da
história são realistas no sentido de reproduzir batalhas
da Idade Média, enfrentamentos com cavalos, espadas,
lanças e armaduras, além de estratégias, traições,
saques e sequestros. Não há dragões, nem magia
explícita, porém há menções de como as batalhas do
passado eram diferentes com a presença de dragões.
Na próxima seção refletiremos a classificação de
A Guerra dos Tronos em relação aos gêneros fantásticos
apontados por Todorov (1992) e, a partir disso,
analisaremos a forma que elementos insólitos se
manifestam na obra A Guerra dos Tronos.

Nessa seção, analisaremos o insólito na obra de
George R.R. Martin e, para tanto, faz-se necessário
refletir sobre o gênero literário a que uma saga poderia
ser classificada.
O adjetivo fantástico, que é atribuído às sagas
por Martos García (2009), nos lembra da nomenclatura
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adotada por Tzvetan Todorov (1992). Portanto, para
situar A Guerra dos Tronos enquanto gênero literário,
convém resgatar o olhar analítico desse importante
estudioso. Na obra Introdução à Literatura Fantástica, o
autor búlgaro discorre sobre três gêneros vizinhos: o
Fantástico, o Estranho e o Maravilhoso. Todorov define
o Estranho como “a hesitação experimentada por um
ser que só conhece as leis naturais, em face de um
acontecimento aparentemente sobrenatural” (1992,
p.31). Assim, para esse estudioso, o Estranho se
manifesta quando os acontecimentos sobrenaturais
recebem uma explicação lógica e racional ao final da
história. Seria exatamente o oposto do que ocorre no
Maravilhoso, que aceita o sobrenatural sem
questionamentos. Não há estranhamento, nem
internamente – pelos personagens e pela estrutura da
obra – e nem pelos leitores e, assim, “contos de fadas
são um exemplo do gênero maravilhoso, porque neles
varas de condão, lobos que falam, botas mágicas são
naturais àquele mundo ficcional” (GAMA-KHALIL, 2013,
p.21). Por sua vez, o Fantástico é considerado um
“gênero-irmão” do Maravilhoso e é caracterizado pela
hesitação: personagens e leitores nunca sabem se estão
diante de um acontecimento sobrenatural ou se há
uma explicação lógica. Porém, no final da narrativa, o
leitor – e algumas vezes o personagem – decifra o
elemento insólito que o fazia hesitar e assim o gênero
fantástico se desfaz: se há uma explicação racional,
estamos, segundo Todorov, diante de uma narrativa do
Estranho, se é possível a aceitação do insólito como
algo natural, o gênero Maravilhoso é instaurado. Desta
maneira, o fantástico é um gênero que
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leva uma vida cheia de perigos,
e pode se desvanecer a
qualquer instante. Ele antes
parece se localizar no limite de
dois gêneros, o maravilhoso e
o estranho, do que ser um
gênero autônomo (TODOROV,
1992, p.48)

Os postulados todorovianos receberam, ao longo
dos anos, muitas contribuições teóricas – tanto
divergentes quanto convergentes. Termos como
maravilhoso, fantástico, realismo mágico, literatura do
sobrenatural e polissemia do fantástico são discutidos e
defendidos por diferentes estudiosos. O termo
“fantástico”, quando relacionado à literatura, nem
sempre remete aos estudos de Todorov. Isso porque,
com o passar dos anos, a palavra em português
“fantástico” passou a ser relacionado com o gênero
híbrido fantasy e, nessa acepção, obras fantásticas são
aquelas que manipulam fantasias. É nesse sentido – e
não no todoroviano – que as sagas, na perspectiva de
Martos García (2009), são fantásticas.
Martos García (2009) pontua que as sagas, pela
hibridação que as constitui, não podem ser
enquadradas em um gênero específico. O autor afirma
que a principal característica da cultura pós-moderna é
uma forte tendência à reciclagem e à hibridação, que
explica a permeabilidade e o caráter de vasos
comunicantes dos gêneros fantasia, ciência, ficção e
terror, pois
as
categorias
de
realismo/fantasia estão sendo
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postas em questão, sobretudo,
no que se suponha um “corte
limpo” e contundente por capas
facilmente
separáveis
e
classificáveis. O mesmo ocorre
com os subgêneros da literatura
fantástica: Elisson teve que
inventar o neologismo “ficção
especulativa” para encaixar
aqueles relatos híbridos que não
são só fantasia, ficção científica
ou terror, mas a mescla deles.
(NÚÑEZ; GARCÍA, 2013, p.94)

Assim, os autores espanhóis concluem que sagas
não permitem uma classificação rígida, pois
apresentam características de vários gêneros literários.
Popularmente, o mercado avalia As crônicas de Gelo e
Fogo como sendo pertencente ao gênero fantasia.
Fantasia seria um gênero abrangente e pouco preciso,
arbitrariamente concebido pelo mercado editorial para,
de certa maneira, conduzir leitores às compras de
determinadas obras. Entretanto, apenas a classificação
das sagas em categorias literárias não é o suficiente
para compreender o papel dos elementos insólitos
nessas obras.
Flavio García (2009) aponta que o termo
“insólito” agrupa todos os eventos que ferem a lógica
de continuidade, que parecem ser fora do comum ou
fora da ordem, quer seja do âmbito da narrativa, da
recepção do leitor ou até do âmbito do personagem.
Sagas fantásticas, frequentemente em seus enredos,
manobram elementos insólitos de toda ordem, como
criaturas extraordinárias e elementos mágicos. Seres
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como fadas, bruxos, elfos, anões, ogros, dragões,
animais falantes aparecem com frequência. A presença
de tais seres interagindo e agindo na narrativa faz com
que não seja possível – em uma classificação apressada
e genérica – classificar de forma todoroviana a maioria
das sagas nos gêneros estranho e fantástico e sim
colocá-las à esteira do Maravilhoso. Desta maneira,
vamos delimitar aqui que o paracosmos de Crônicas de
Gelo e Fogo tem elementos do gênero Maravilhoso. Ao
longo desse trabalho justificaremos este ponto de vista,
porém antes é necessário explicar e definir melhor o
que seria esse gênero. Por isso, faremos uma breve
retrospectiva histórica do gênero ao longo dos tempos
e refletiremos sobre os elementos maravilhosos que
compõe sagas fantásticas.
Há gêneros literários que apresentam, como
marca distintiva de maior importância, a presença do
insólito constituindo o seu universo ficcional (GARCÍA,
2009). Por exemplo, os contos de fadas, oriundos da
oralidade, são permeados pelo elemento Maravilhoso.
Fadas, bruxas, transformações, dragões, feitiços,
animais fantásticos são elementos recorrentes nessas
narrativas. O Maravilhoso tem suas raízes calcadas
tanto na antiguidade clássica, quanto na idade média,
expressos nas epopeias gregas, nas canções de justas e
nas lendas do ciclo arturiano. As sagas fantásticas
incorporam elementos do Maravilhoso em seus
enredos. Nos últimos vinte anos, abundam as
publicações serializadas com enredos que contêm
bruxos, elfos, magias, dragões, elementos da idade
média e monstros da mitologia grega. Como citamos no
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capítulo anterior, na saga Crônicas de Gelo e Fogo esses
elementos também estão presentes.
O termo “maravilha” tem como raiz o morfema
“mir”, que é o mesmo de “mirar” e “milagre”. Portanto,
o termo, segundo Batista, traz a “ideia de admirável,
prodígio, maravilha, espanto” (2010, p.15). Dessa
forma, o termo maravilhoso é adequado para
caracterizar um gênero que considera o insólito como
algo natural dentro da narrativa. O Maravilhoso foi um
gênero profícuo durante a Idade Média e isso ocorreu
provavelmente pelo fato de o gênero literário agregar
os anseios e concepções de uma sociedade totalmente
estruturada e dividida pelo medo do sobrenatural. A
influência da religião católica impedia questionamentos
sobre o funcionamento do mundo. Batista afirma que
naquele período o Maravilhoso construiu uma
realidade na qual magos, fadas, duendes, objetos
mágicos, monstros, animais imaginários, santos e
demônios coexistiam sem estremecimento com o
homem e, assim
a
narrativa
maravilhosa
incorporou
a
existência
paralela e não excludente de
elementos
não
tangíveis,
encarados como verdadeiros e
naturais, numa esfera em que
o empírico e o meta-empírico
se (con)fundissem para formar
um universo sem pretensões
racionalistas (BATISTA, 2010,
p.16)
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Com o fim da Idade Média e com o início do
Iluminismo, o Maravilhoso, como gênero, perdeu força.
Porém continuou existindo, principalmente, nas
narrativas ligadas à tradição ou a um mundo regrado
pelo imaginário medieval, como o dos contos de fadas
ou nas novelas de cavalaria.
Para melhor delimitar o Maravilhoso, Todorov
(1992) faz uma série de classificações do gênero. O
autor define como maravilhoso hiperbólico o enredo
que ressalta o exagero das proporções reais. O
maravilhoso exótico seria aquele que narra viagens a
terras desconhecidas. Há o maravilhoso instrumental,
que tem como característica marcante a presença de
objetos engenhosos. Por sua vez, o maravilhoso
científico apresenta enredos em que os elementos
insólitos são explicados pelas leis científicas, próximo
então do Fantástico. Após tantas delimitações, Todorov
conclui: “A todas estas variedades do maravilhoso
‘desculpado’, justificado, imperfeito, opõe-se o
maravilhoso puro, que não se explica de nenhuma
maneira” (1992, p.60).
Porém, não nos interessa nesse trabalho fazer
um inventário rigoroso sobre a evolução do gênero
Maravilhoso na história da literatura e nem discutir as
diferenças entre conceitos e nomenclaturas. Para
melhor compreender os elementos maravilhosos
presentes em As crônicas de Gelo e Fogo, torna-se
importante refletir sobre a função do maravilhoso.
Tolkien (2006), um dos maiores escritores de sagas
fantásticas, apresenta uma interpretação muito pessoal
sobre o gênero maravilhoso. Para o consagrado autor
inglês, o conto maravilhoso trata mais do que
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simplesmente de fadas, mas também da fantasia em
estado puro e latente. Neste ínterim, o único
sobrenatural é o homem que quebra a ordem natural
do mágico.
O Maravilhoso é frequentemente relacionado
com a literatura para crianças e jovens e, realmente,
elementos de fantasia são componentes vitais de obras
infantis e juvenis (MICHELLI, 2012, p.123). Entretanto,
não devemos ter um olhar limitador sobre o
Maravilhoso: não são apenas crianças que se encantam
com o que não entendem. Tolkien (2006), em seu
famoso ensaio Sobre Histórias de Fadas, pontua que
contos maravilhosos não deveriam ser especialmente
relacionados com a infância. O autor inglês afirma que
a associação ocorre de três maneiras: naturalmente –
porque as crianças são humanas e as histórias de fadas
são um gosto humano natural; acidentalmente – pois
contos de fadas representam grande parte do material
literário que a Europa recente enfiou nos sótãos; e
antinaturalmente – por causa de um sentimento
errôneo sobre as crianças, um sentimento que parece
aumentar com a diminuição das crianças. Tolkien
conclui que “se forem escritas com arte, o valor
primordial das histórias de fadas será simplesmente
aquele valor que, por ser literatura, compartilham com
outras formas literárias” (2006, p.66).
O Maravilhoso, enquanto gênero, tem a
propriedade de construir uma realidade em que não há
uma separação entre o objetivo e o sensitivo (CHIAMPI,
1980). Nessa perspectiva, não há uma explicação lógica
que possibilite a restauração do real, pois o universo da
narrativa é construído de uma forma em que as
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categorias do empírico foram alteradas ou abolidas.
Todorov (1992) conclui que o gênero Maravilhoso
permite reflexões antropológicas que extrapolam
estudos que se pretendem literários, já que uma
narrativa maravilhosa mobiliza mitos que exploram
profundamente a realidade universal. O Maravilhoso
expõe o universal, o sagrado.
Hodiernamente, as sagas literárias vêm
apresentando uma hibridação de mitos que remetem
ao Maravilhoso clássico, tanto à matriz do gênero da
antiguidade como da Idade Média. Porém, alguns
aspectos desses elementos insólitos são totalmente
inovadores. O mito, com todas as suas atualizações,
aparece na saga como um referente contínuo e, assim,
as sagas são como um palimpsesto, com um texto
sobrescrito sobre outro texto, mitos antigos
reformulando questões modernas. Martos García
(2009) aponta que as lendas, os mitos e os contos
nutrem-se do imaginário popular da humanidade e
constituem as representações das experiências e
crenças coletivas que cada comunidade guarda para si
como um tesouro. São primos-irmãos de toda fantasia
criada pela arte. E tal fantasia é ingrediente constitutivo
das sagas fantásticas.
Podemos pontar que o gênero Maravilhoso é
fundamental na construção linguística dos paracosmos.
Garcia Rivera (2004) afirma que um paracosmos, apesar
de parecer ter uma estrutura difusa e híbrida, é
altamente influenciado por narrações folclóricas e
assim apresenta semelhanças com o conto
maravilhoso. Por isso é comum em uma saga a
existência de papéis básicos como o herói, o agressor, o
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ajudante, o mandatário. Todo paracosmos de uma saga
parece funcionar como uma espécie de mito
fundacional.
Vamos analisar agora como tais elementos
ocorrem na obra A Guerra dos Tronos. A história é
contada de uma maneira que parece que a magia é algo
que está no passado. Isso ocorre, pois a história é
dividida em capítulos que não são numerados e
recebem como título apenas o nome do personagem
que será o condutor dos acontecimentos daquela parte
da história e será a sua perspectiva que conduzirá a
ação. Assim, apesar de narrada em terceira pessoa, a
história está sempre atrelada a um personagem e a sua
visão de mundo. A grande maioria dos personagenstítulo ignora a presença de magia em Westeros e
acredita que a fantasia é algo que pertence apenas aos
contos antigos e ao passado. Porém, os leitores não
compartilham desse ponto de vista, pois a presença do
insólito é instaurada no prólogo da obra. Desta
maneira,
os personagens vivem em um
mundo cuja própria história é
incerta e mal definida, onde
mito e lenda são irremediável
e
indissoluvelmente
entrelaçados com relatos de
acontecimentos
reais
(WHITEHEAD, 2015, p.62)

A indefinição é um traço que perpassa toda a narrativa.
O leitor sabe que magia existe e que o insólito constitui
o universo das personagens. Porém, é uma magia que
se revela aos poucos.
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Há muitos elementos insólitos em A Guerra dos
Tronos que merecem menção, como criaturas mágicas,
lobos gigantes e dragões. Entretanto, nesse trabalho
enfocaremos apenas dois: a muralha de gelo e a
presença dos outros – caminhantes brancos, espécie de
zumbis.
A muralha de gelo é um espaço que, por si só, é
encadeadora do insólito. A muralha se localiza no norte
do continente e separa o mundo conhecido – os sete
reinos – do mundo selvagem. Ela foi construída há
milhares de anos e a história de sua construção é
cercada de lendas. Trata-se de
uma vasta construção que se
estende pela fronteira norte
dos Sete Reinos e as mantem
afastadas as ameaças que
espreitam do outro lado, tanto
sobrenaturais quanto reais. A
narrativa nos conta que a
Muralha foi construída há oito
mil anos. É um número
grandioso o suficiente para
fazer os leitores mais cabeçadura pararem para pensar
(WHITEHEAD, 2015, p.62)

Durante séculos, a muralha é guardada e
defendida pela Patrulha da Noite, que é uma instituição
militar, uma antiga ordem com regras próprias e
sagradas.
Os membros da Patrulha podem ser tanto
voluntários como exilados dos Sete Reinos. Nenhum
homem pode deixá-la depois de ter dito os votos
sagrados, nem possuir terras ou gerar filhos. A Patrulha,
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então, defende o reino dos perigos que existem alémda-muralha, conhecidos como clãs selvagens, que
podem atacar os reinos. A maioria dos habitantes dos
Sete Reinos não acredita na importância da Patrulha,
pois acredita que a muralha não possui mais uma
função primordial. Já há outros que creem que a
muralha protege todos de gigantes, de monstros e de
criaturas geladas. A grandiosidade da muralha, as
lendas que envolvem sua criação, o tempo mítico que a
constitui são marcas indiscutíveis do insólito. Não há
informações precisas sobre suas origens, nem como foi
construída. A atmosfera de lenda vai de encontro com o
que Rivera (2004) denomina como mito fundacional:
uma saga constrói um mundo e para isso precisa
ancorar-se
em
cosmogêneses. Assim, mitos
cosmogônicos são partes importantes de uma saga.
Muralhas, muros, edificações feitas com o intuito
de separar e segregar tem um simbolismo muito
marcado. No caso de A Guerra dos Tronos, a muralha
parece demarcar a fronteira entre a civilização e a
barbárie, entre o conhecido e o desconhecido, entre a
magia misteriosa e a verdade controlável. Vamos ver
agora algumas passagens que ilustram o modo como a
muralha de gelo é retratada na obra e como os outros
são introduzidos na trama.
O prólogo de A Guerra dos Tronos inicia com três
patrulheiros fazendo um reconhecimento de território
além-da-muralha. Os patrulheiros são os únicos
habitantes dos Sete Reinos com autorização de explorar
tal território e, para isso, recebem um treinamento
especial da Patrulha da Noite. Waymar Royce comanda
sua primeira patrulha ao norte da muralha, que tem
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como objetivo capturar um bando de selvagens ladrões.
Subordinados a Royce estão os patrulheiros Will e
Gared. Will, depois de vários dias, encontra o
acampamento selvagem. Entretanto, a população está
morta. Após verificar os cadáveres, vai à busca de
Royce e Gared para informá-los. Royce, como
comandante da expedição, resolve ver os cadáveres
com seus próprios olhos e os três vão até ao
acampamento. Mas ao chegar lá, não há mortos em
lugar algum, todos os corpos desapareceram. Ao ver
isso, Royce grita com Will, achando que seu
subordinado foi enganado. Will se desespera, pois tem
certeza que os selvagens estavam mortos, mas prefere
não argumentar. Então, “uma sombra emergiu da
escuridão da floresta. Parou na frente de Royce. Era
alta, descarnada e dura como ossos velhos, com uma
carne pálida” (MARTIN, 2011, p.12) e, junto com a
criatura, a multidão de cadáveres de olhos azuis cerca
os patrulheiros. Na narrativa esse momento é bastante
significativo, pois
enquanto o leitor se pergunta
se esses inimigos são seres que
assumiram fantasticamente a
forma humana, se são algum
tipo
de
ser
mitológico
reconhecível , como um elfo,
uma fada sombria, ou algo
mais incomum, Sor Waymar é
impiedosamente assassinado.
Mas ele então se levanta, com
os olhos tomados por um
mágico brilho azul, e envolve
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as mãos na Garganta de Will.
(SCOBLE, 2015, p.141)

Após o prólogo, o leitor sabe que no paracosmos
de As crônicas de Gelo e Fogo “os outros” são reais,
apesar de todos os demais personagens cultivarem a
crença de que não passam de uma lenda. Will, o
patrulheiro que escapou, mais tarde é capturado por
homens do Lord Stark e é julgado como se fosse um
desertor da Patrulha da Noite. Não consegue
argumentar que sua fuga não é motivada pela negação
de seus votos à Patrulha da Noite, e sim pelo medo dos
outros. Ned Stark corta a cabeça de Will, acreditando
que está sendo justo e cumprindo antigas tradições de
punição a desertores. O medo de Will vira motivo de
chacota entre os homens de Stark e ninguém acredita
que os outros existam e configurem uma ameaça. O
insólito é instaurado, porém a grande maioria dos
personagens ignora. E a história segue, com tramas
políticas, embates pelo trono, traições, assassinatos. E
os elementos fantásticos ficam nas cercanias da
história, criando uma tensão, justamente por estarem
ocultos da grande maioria dos personagens. Ou seja, há
uma permanente tensão entre o que é realidade e o
que é fantasia no enredo da história. Porém tal tensão
não deve ser confundida com o conceito de fantástico
de Todorov (1992), que pontua que o fantástico é
marcado pela hesitação: personagens e leitores nunca
sabem se estão diante de um acontecimento
sobrenatural ou se há uma explicação lógica. Para o
leitor não existe hesitação, fica clara a presença da
magia, do insólito, da lenda, do inexplicável. Para
alguns personagens existe a hesitação, porém o
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universo de lendas que constitui o seu entorno impede
que A Guerra dos Tronos tenha vinculação com o
gênero fantástico ou com o estranho. A atmosfera de
lendas e mitos permite afirmar que há elementos do
gênero Maravilhoso constituindo a narrativa.
Porém, mesmo o gênero Maravilhoso não
corresponde exatamente ao conceito todoroviano.
Todorov afirma que “no maravilhoso os elementos
sobrenaturais não provocam qualquer reação particular
nem nas personagens, nem no leitor implícito” (1992,
p.60), o que não se verifica em A Guerra dos Tronos. Na
trama, a maior parte dos personagens não acredita em
magia e quando se depara com uma criatura mágica há
um estranhamento e uma busca por uma explicação
lógica. Mas é um rompimento parcial, pois o leitor não
se espanta com a existência de criaturas sobrenaturais
em Westeros. Torna-se importante pontuar que,
mesmo sem a presença de zumbis, dragões e magia
n’As Crônicas de Gelo e Fogo, já poderíamos apontar a
predominância do gênero Maravilhoso na obra. Isso
porque, a história ignora a realidade imediata e nos faz
pensar em outro lugar, em outra geografia e história, tal
como um conto de fadas.

O presente artigo teve o propósito de realizar
uma reflexão sobre como o insólito constitui as atuais
sagas literárias, especialmente a obra Guerra dos
Tronos, de George R. R. Martin (2010). Delimitamos, em
primeira instância, uma seção teórica que apresentou
algumas perspectivas sobre o conceito de saga: uma
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nova modalidade de ficção, que é apresentada em
diferentes linguagens. A outra seção que compôs este
trabalho dedicou-se a relacionar as sagas fantásticas
com o gênero Maravilhoso e como o insólito está
presente no livro A Guerra dos Tronos.
As sagas fantásticas são atualmente consumidas
por milhões de leitores. Analisá-las de forma criteriosa
é importante, tanto para a compreensão do fenômeno,
quanto para a construção de práticas formadoras de
leitores críticos. Entender o modo com que tais obras
manobram o insólito permite uma melhor
compreensão dos fatores que atraem jovens leitores.
No caso específico de As Crônicas de Gelo e Fogo,
pontuamos a função dos mitos fundacionais e
elementos do Maravilhoso que permeiam a obra.
Todavia, nosso trabalho é limitado, pois há
muitos elementos insólitos na saga que não foram
contemplados na análise. Porém, o objetivo foi
cumprido, já que confirmamos a hipótese enunciada no
início desse trabalho: Guerra dos Tronos, obra inaugural
de uma saga fantástica, hibridiza diferentes mitos e
constrói sua trama em torno de elementos insólitos.
Entretanto, os elementos do Maravilhoso da história
nunca são o ponto central dos acontecimentos, mas
sim servem como sendo uma espécie de “costura”
entre todas as tramas e personagens. Dessa forma, A
Guerra dos Tronos se constitui enquanto narrativa, una
e coesa, por meio do insólito.
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Regina Michelli (UERJ)

Os
contos
tradicionais
apresentam-se
encharcados do maravilhoso, muitos iniciando com a
expressão era uma vez, que aciona, no imaginário do
leitor, um cenário de florestas encantadas, castelos
majestosos, reis e rainhas em meio a acontecimentos
surpreendentes. Neste contexto, intenta-se observar a
atuação de personagens femininas que se afastam dos
modelos de bondade, passividade e obediência que
lhes são frequentemente atribuídos, deixando-se de
lado a figura malévola atribuída à madrasta.
Emergem nos contos diferentes imagens do
feminino. Ora surge a velha prestimosa e agradecida,
pronta a desempenhar a função das fadas benfazejas,
ora a de um feminino redentor, prenhe de vitalidade e
coragem, capaz de salvar a personagem masculina, seja
o irmão ou o amado. Outra face do feminino avulta em
algumas narrativas, caracterizada pela inteligência e
pela esperteza, atributos geralmente direcionados à
imagem masculina.
Pretende-se refletir ainda sobre a presença do
maravilhoso nos contos, avaliando sua importância no
desenrolar da intriga ou mesmo sua interferência na
vitória da personagem principal; outrossim a ausência
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de mediação mágica pode ser elemento que mais
intensifica os atributos femininos apresentados.
No corpus, contos da tradição, tendo por
fundamentação obras ligadas à Literatura Infantil e aos
estudos do feminino e do maravilhoso.

Ao se focalizar as narrativas tradicionais, é
fecundo observar que há um inventário de
características a assinalar a incidência de alguns
aspectos ligados ideologicamente à época que as viu
nascer. A professora Nelly Novaes Coelho delineia os
valores tradicionais presentes na sociedade romântica
do século XIX, marcadamente “cristã, liberal, burguesa,
pragmática, progressista, capitalista, patriarcal” (2000,
p.19). Elenca traços como a obediência irrestrita às
ideias consagradas pelo poder e pelo saber das
autoridades ligadas à religião, à organização política,
econômica e à família (pai, esposo), por vezes
indicando o autoritarismo dos detentores do poder em
contraste com a subserviência dos subjugados. Destaca
que, na família, se mantém a autoridade suprema
masculina, exercendo a mulher a função de cuidar do
lar. Acentua ainda a estigmatização do sexo como
pecado,
gerando
uma
sociedade
sexófoba,
especialmente no que tange à restrição das atividades
sexuais femininas ao casamento e à procriação.
Nesse contexto, desenha-se uma figura feminina
que carece de ser – ou parecer – obediente aos
princípios ideológicos norteadores daquela sociedade,
o que abarca desde o âmbito de poder mais próximo,
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doméstico e religioso – pai, esposo, confessor, padre –,
a esferas mais legitimadas política e juridicamente. Até
o século XIX, assegura a escritora e intelectual Rose
Marie Muraro que aprender a ler era normalmente
prerrogativa masculina:
Apenas em 1848 é que as
mulheres americanas e inglesas
se reuniram em Seneca Falls, nos
Estados Unidos, e reivindicaram
os seus direitos ao aprendizado
da leitura, ao voto, à herança, e
também exigiram um salário
pelo seu trabalho doméstico e
emprego no domínio público.
(2002, p.189)

Sobre a tensão entre o masculino e o feminino,
Nelly Novaes Coelho adverte que: “essa superioridade
do homem, patente no plano da vida prática,
corresponde à idealização da mulher no plano dos
valores ideais” (2000, p.21), pensamento que contribui
para forjar atitudes e comportamentos que a
desrealizam. Rose Marie Muraro explica que:
Mas a mulher continua intocada
na sua dominação. Encarregada
agora sozinha do cuidado da
criança, ela é obrigada pela
cultura a continuar vivendo a
solidariedade e o altruísmo. O
seu domínio é o do constante
dar. [...] No sistema patriarcal e
de
classes,
criado
pela
sublimação masculina, explode
tudo em categorias, clãs,
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ciências, impérios. E cinde-se o
ser humano dentro de si e entre
ambos os gêneros. (2002, p.176)

Parece-nos que o constructo da submissão
feminina está por demais analisado para que enseje
maior aprofundamento de nossa parte. Passemos às
narrativas de outrora.

Em alguns contos da tradição encontramos
histórias que ratificam a exigência da beleza feminina,
dentre outras qualidades como “Modéstia, Pureza,
Obediência, Recato... total submissão ao Homem (pai,
marido ou irmão)” (COELHO, 1991, p.147). O conto XLVI
de Adolfo Coelho (1999, p.175-176), intitulado “O
Retrato da Princesa”, problematiza a questão da feiura
e da beleza feminina. Narra-nos a história que um
príncipe apaixona-se pela imagem de uma princesa
vislumbrada em um retrato. O casamento é acordado
por procuração e ele, desejoso de conhecer a noiva,
procura-a incognitamente durante uma festa e
apontam-lhe uma dama muito feia como sendo a
princesa. O compromisso firmado se realiza, mas o
príncipe nega-se a ver o rosto da esposa, que
entristece. Uma pobre mulher pede esmola à pobre
moça, afirma conhecer a razão de sua dor e a ajuda.
Após algumas peripécias, o príncipe descobre, na
esposa, o rosto do retrato por quem se apaixonara; ela
informa ao marido que o enganaram, mostrando-lhe a
sua aia. O narrador, porém, finaliza a narrativa
ratificando a metamorfose: “O príncipe ficou muito
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contente, não sabendo nunca que a velha fora quem
tinha quebrado o encanto que trazia feia a princesa.”
(1999, p.176). A narrativa nada mais esclarece sobre a
personagem responsável por realizar a transformação
da princesa, ser com atributos ligados ao maravilhoso.
A beleza, porém, é o elemento que consagra a
aceitação da heroína pelo marido.
Há em vários contos a figura da velha benfazeja,
como se vê no anterior, com poderes mágicos, ação
outrora atribuída às fadas no nível do enunciado. É
figura doadora de benefícios, geralmente em
retribuição por uma gentileza recebida de uma
personagem a quem a velha distingue por
merecimento. No conto “As Fadas”, de Perrault (1989,
p.181-188), é uma pobre mulher, identificada pelo
narrador como uma fada, que aparece à protagonista
para lhe conceder, por sua bondade, o dom de soltar
pérolas ao falar.
Se nos reportarmos aos irmãos Grimm,
encontramos a anciã prestimosa também em algumas
narrativas, como “Os sapatos despedaçados de tanto
dançar” (2006, p.45-50), e a presença de uma maga
que ajuda a heroína em “Um-Olho, Dois-Olhos e TrêsOlhos” (2005, p.151-158).
A boa velhinha surge nas histórias como
personagem secundária, orientando a heroína quanto
ao que deve fazer para atingir o objetivo desejado,
geralmente redimir o esposo ou amado encantado.
Entre os contos portugueses de Adolfo Coelho, há,
dentre outros, “O Carneirinho Branco” (XXV, 1999,
p.115-117) e “Os Meninos Perdidos” (XXVIII, p.125). Em
“Almofadinha de Ouro” (XXVIII, 1999, p.125-126), de
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Câmara Cascudo, a mediação mágica cabe a Nossa
Senhora, que aparece sob a forma de uma velhinha.
A figura da anciã que auxilia as protagonistas
ratifica o ideal traçado para um feminino
eminentemente bondoso:
silenciosamente,
durante
quase dez mil anos a mulher
continua a ser a depositária
dos valores arcaicos da
solidariedade e do dom de si
mesma. Quem dá o salto para
a competição não é a mulher e
sim o homem (MURARO, 2002,
p.176)

Perfil semelhante é encontrado nas heroínas
dispostas a todas as provas e sacrifícios para libertar
seus amados aprisionados em uma aparência animal
devido a uma maldição geralmente não explicada na
narrativa. É o feminino redentor, prenhe de vitalidade e
coragem, por vezes consertando o erro causado por
uma ação própria, intempestiva: em várias histórias,
quando a maldição masculina está prestes a se
encerrar, a esposa revela a verdade sobre a natureza
humana do marido aos pais dele, rompendo o interdito
do silêncio (em alguns casos, ignorado por ela), ou, tal
como na história de Eros e Psique, ilumina a aparência
humana do ser que lhe coabita o leito. Cabe à figura
feminina realizar tarefas extenuantes – associadas às
forças da natureza e a seus ciclos (noite/Lua, dia/Sol,
mutação/Vento) – ou dar um simples beijo em seu
príncipe como estratégia de redenção. A maldição ou o
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encantamento da figura masculina cessa graças ao
empenho da heroína.
As histórias que apresentam uma personagem
encantada, feminina ou masculina, sob uma aparência
animalizada ou monstruosa, pertencem ao ciclo noivoanimal. Para Bruno Bettelheim (1980), a tradição
ocidental das histórias do ciclo noivo-animal começa na
narrativa de Apuleius, “Metamorfoses”, no século II
d.C., remetendo a fontes ainda mais antigas.
A título apenas de ilustração, inserem-se aqui os
contos de Adolfo Coelho “O Carneirinho Branco”, já
citado, “O Príncipe Sapo” (XXXIV, 1999, p.143-144), “O
Conde Encantado” (XXVII, 1999, p.123-124), “A BelaMenina” (XXIX, 1999, p.127-129), conto XLIV, “O
Príncipe das Palmas Verdes” (1999, p.167-169). Em
Consiglieri Pedroso, há “O Coelhinho” (VII, 1985, p.8386) e “O Coelhinho Branco” (1985, p.151-154), “A
Menina e o Bicho” (conto X, 1985, p.97-103), “O
Príncipe de Cabeça de Cavalo” (1985, p.171-176).
Personagens masculinas amaldiçoadas sob a forma
animal são encontradas em Câmara Cascudo nos
contos “O Veado de Plumas” (2004, p.51-56), “O
Príncipe Lagartão” (2004, p.57-59), “Maria Gomes”
(2004, p.67-71), “O Papagaio Real” (2004, p.76-78), “A
Bela e a Fera” (2004, p.118-121).
É nosso objetivo neste trabalho observar a
atuação de personagens femininas que se afastam dos
modelos apregoados de bondade, passividade e
obediência que lhes são frequentemente atribuídos,
em consonância com as análises empreendidas da
tradição. Nesse intento, centraremos inicialmente
nossa atenção em contos de Teófilo Braga,
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pertencentes, segundo o autor, ao ciclo conhecido
como Maria Sabida.
Nos Grimm, há referências a um feminino sabido,
como se vê em “Margarida Esperta” (2005, p.95-98) ou
“A Esperta Grethel” (2006, p.63-65), história em que a
cozinheira ludibria o patrão e seu convidado, já tendo
desfrutado da comida e da bebida reservada para o
jantar. Em contrapartida, “Elza Sabida” (2005, p.237240) é irritantemente desprovida de inteligência, versão
feminina do conto “João Esperto” (2005, p.71-76) que,
de esperto, nada demonstra na narrativa.
Além da esperteza, a inteligência feminina ganha
relevo no conto “A inteligente filha do camponês”
(GRIMM, 2010, p.75-81) ou “A esperta filha do
camponês” (GRIMM, 2012, vol.2, p.64-68). A heroína
não apenas salva o pai da prisão como casa-se com o
rei ao vencer o desafio que o soberano lhe propusera:
“Venha até mim sem roupa, mas não nua; não a cavalo,
nem guiada por um; não pelo caminho, mas também
não fora dele” (2012, p.65). Em outro episódio, na
mesma história, dois camponeses disputam a posse de
um potro que, acabado de nascer da égua de um deles,
deita-se em frente ao carro de bois do outro; o dono
dos bois argumenta que o animalzinho lhe pertence,
cria da junta de bois. O rei, chamado a intervir, emite o
veredicto de que o potro deve ficar onde se deitara. O
verdadeiro dono do potro, inconsolável, recorre à
rainha, por ser ela benevolente e ter sido também
camponesa. A rainha orienta-o, com a promessa de não
ser delatada, a colocar-se na estrada em que o rei
passará no dia seguinte e jogar uma rede de pesca,
como se estivesse pescando; instrui o camponês a
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responder ao rei com as seguintes palavras: “De mesma
forma que uma junta de bois pode ter um potro, eu
posso pescar em lugar seco” (GRIMM, 2012, p.67).
Desconfiado de que tal ideia não proviera do
camponês, o rei manda prender o homem que, sob
tortura, revela a verdade. O rei indigna-se com a
esposa, rompe o casamento e ordena que retorne à
casa de camponesa, permitindo-lhe levar o que ela
mais ame e lhe seja caro. A rainha leva consigo o rei,
adormecido graças à ação de um sonífero. Ao acordar, o
rei reconhece o valor da esposa após ouvir que era ele
o que ela tinha de mais caro e o que mais amava no
castelo.
Nesse conto dos Grimm, não cabe ao
maravilhoso – por meio da intervenção de uma fada ou
mesmo graças a uma varinha de condão – a
ultrapassagem dos obstáculos e dos desafios pela
protagonista. A perspicácia da heroína, bem como a
inteligência, como assegura um dos títulos, projetam o
feminino em meio a atributos arquetípicos ligados à
masculinidade,
definidos
especialmente
por
racionalidade, objetividade, lógica.
Em Teófilo Braga (1998), encontra-se menção ao
ciclo da Maria Sabida, sem maiores detalhes, ao qual
pertencem os contos “A Carpinteirazinha” (1998,
p.123), “A Filha do Lavrador” (1998, p.124-125), “A da
Varanda” (1998, p.128-131) e “Maria Subtil” (1998,
p.138-141). Neste último aparece, ao final, a referência
clara, nas palavras do rei, à expressão que nomeia o
ciclo: “Ai Maria Subtil! Maria sabida,” (1998, p.141).
Os contos “A Carpinteirazinha” e “A Filha do
Lavrador” têm por foco uma moça simples engravidar
1027

do rei sem que ele perceba a identidade dela. No
primeiro, três irmãs conversam sobre suas habilidades
e a mais nova afirma que se atrevia a engravidar do rei
três vezes sem ele o saber. O rei escuta a conversa e
ordena às moças que lhe mostrem as habilidades
reveladas. A mais jovem descobre que o rei passará um
ano fora da corte, em Bule, dirige-se para lá e alcança
seu intento nove meses depois; ao partir, o rei
promete-lhe voltar e se casar com ela. A mesma
sequência narrativa se sucede na estada real em Toledo
e Sevilha, sem o rei perceber que está diante da mesma
mulher, antes considerando cada uma melhor que
anterior. O rei retorna à corte, mas, esquecido da
aposta, não vai à casa da Carpinteirazinha. De
casamento marcado com uma princesa, o rei vê chegar
seus três filhos, vestidos com as joias que ele havia
dado à mãe das crianças, com quem se casa ao final da
história.
“A Filha do Lavrador” apresenta enredo
semelhante, mas sem a aposta. Um príncipe, da
varanda de seu quarto, avista a filha, muito linda, de
um lavrador. Ele a convida para ir à grande feira
encontrar-se com ele, mas ela recusa. A moça, porém,
introduz-se no quarto da estalagem em que o príncipe
pernoitará. Ele não se importa com a bela companhia
feminina, a quem não reconhece. No dia seguinte,
pergunta-lhe o que deseja como lembrança daquela
noite e ela pede-lhe a espada. O mesmo acontece
quando há uma feira e um grande arraial, escolhendo a
moça, como prenda pela noite passada juntos, o cinto e
o relógio do príncipe. Decidido a se casar, o príncipe
convida a filha do lavrador para a boda, a que ela
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comparece com as três crianças, que são o retrato do
pai. No desfecho, o príncipe casa-se com a mãe de seus
filhos.
As histórias de “A Carpinteirazinha” e “A Filha do
Lavrador” realçam a esperteza da heroína e sua
capacidade de transformar-se para não ser reconhecida
pelo rei ou príncipe. Se a primeira cumpre o desafio
lançado por ela e ratificado pelo rei, a segunda
introduz-se no leito do príncipe por vontade própria,
antes simulando recusar-se pudicamente ao não aceitar
o convite dele para um encontro. Ambas as heroínas
exercitam sua sexualidade: a primeira, com o objetivo
claro de engravidar três vezes do rei; a segunda, com
vistas a se encontrar com o príncipe, decorrendo, dos
encontros, o nascimento de três filhos. De personagens
da plebe, as protagonistas dos dois contos são alçadas à
condição da nobreza, pelo casamento de certa forma
alcançado graças aos filhos obtidos enquanto solteira.
Tal fato contraria os pressupostos da virgindade exigida
às mulheres até o casamento. Perspicazes, essas
heroínas realizam os próprios desejos, na maioria das
vezes sobrepujando a figura masculina, detentora do
poder, por meio de estratégias bem delineadas.
A descrição da protagonista no conto “A da
Varanda” foge, em parte, ao convencional instituído
pela tradição: ela é “linda como as estrelas, mas ladina
como os diabretes” (BRAGA, 1998, p.128). Próximo a
sua varanda, fica o quintal do rei, o que enseja a
conversa dos dois, baseada em um responder, sob a
forma de desafio, ao outro. O rei resolve “pregar uma
peça à rapariga”, obtendo um beijo dela. Durante a
conversa, o rei lança-lhe, em versos, o beijo recebido,
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mas a moça logo obtém sua vingança, retrucando com
o que ela também obtivera dele. Em vez de se
enraivecer com a ousadia da moça e o ultraje sofrido
(como ser forçado a beijar o rabo de uma mula), o rei
pede-a em casamento ao pai, “porque com uma
mulher tão esperta havia de ser por força muito feliz”
(1998, p.131). Ao invés dos atributos tradicionalmente
esperados – e desejados – do feminino, a garantia de
felicidade conjugal repousa, neste conto, sobre a
inteligência da mulher, ladina como os diabretes.
Em “Maria Subtil”, como já dito, há a referência
clara à expressão “Maria Sabida” que nomeia o ciclo.
Versões semelhantes a esta narrativa são encontradas
nas obras portuguesas de Adolfo Coelho, conto
“Esvintola” (XLII, 1999, p.161-163), e de Consiglieri
Pedroso, em “A Menina Fina” (2001, p.209-211). No
Brasil, o registro aparece em Sílvio Romero, “Dona
Pinta” (2008, p.66-68).
O enredo apresenta um pai – em Braga é um
mercador viúvo; em Coelho e Pedroso, um rei; em Sílvio
Romero, um homem já velho –, com três filhas, das
quais precisa se afastar. O pai entrega a cada filha um
vaso ou um ramo de planta que indicará qualquer
problema que ocorrer com elas, pois a planta
correspondente secará. Em Romero, o pai diz
textualmente às filhas que as rosas que lhes entrega é
sinal de suas virgindades e será castigada aquela cuja
flor murchar. No conto coligido por Consiglieri Pedroso,
a fada madrinha aconselha o rei a fazer uma torre para
prender as filhas, por recear “algum naufrágio” (2001,
p.209), e, mais tarde, a enviar-lhes três rocas de vidro a
fim de experimentar a “honra” das filhas.
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Uma vez afastada do lar a figura paterna, ou
isoladas as filhas, elas se transformam em presas fáceis,
alvos de assédio. As duas mais velhas ora aceitam a
sedução – o que ocorre nos contos de Braga e Coelho –,
ora são violentadas pelo rei/conde (contos de Pedroso
e Romero). A mais nova furta-se, de todas as maneiras,
à sedução/violência, escondendo-se em alguma parte
da casa ou refugiando-se em casa vizinha. Em
“Esvintola”, conto recolhido por Adolfo Coelho, as mais
velhas cedem, sequencialmente, ao namoro com um
conde e, com raiva de a mais nova manter intacto o seu
ramo, combinam com o conde de seduzi-la, tornandose cúmplices dele. As mais velhas engravidam e, no
confronto entre a mais nova e seu perseguidor, ela
prega-lhe peças que mais o enraivecem e aumentam o
desejo dele a possuir e se vingar da heroína, cuja
ousadia o exaspera. Nascidos os bebês das irmãs, a
mais nova, disfarçada de homem ou de negra, entrega
as crianças ao pai biológico, que jura vingar-se.
O pai das três moças retorna a casa e pede a
cada filha para ver a planta que entregara, dando
oportunidade à mais nova de emprestar a sua às irmãs.
No desfecho, o rei/conde solicita ao pai a filha mais
nova em casamento ou apenas que lha entregue. A
moça, temerosa de seu destino, tem a ideia de
construir uma boneca, mais ou menos parecida
consigo, com um cordão para acionar a cabeça em sim
e não, com muito mel no pescoço (Braga) ou no seio
(Romero), colocada sobre a cama no quarto do
conde/rei. Ao ferir a boneca, pensando atingir a moça,
o mel respinga nos lábios do vingador (marido ou não),
levando-o a considerar a doçura da jovem. Ele se
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arrepende, momento em que a heroína aparece e
ambos se reconciliam.
Na versão de Consiglieri Pedroso, o sedutor é o
conde Bello-Haver, padrinho das três meninas. Em meio
às diversas peripécias em que é ludibriado pela mais
nova, o conde se fere mortalmente e pede ao irmão
para se casar com ela a fim de matá-la. O conde morre
e seu irmão obtém a mão da jovem. A boneca é feita,
neste conto, com uma bexiga de sangue. Depois da
cerimônia, ao se deitar, o marido atira a espada à
boneca, ficando todo sujo de sangue. Julgando ter
morto a esposa, intenta se matar, no que é impedido
por ela.
Nas narrativas do ciclo “Maria Sabida” evidenciase a ardilosidade das heroínas, dispostas a lutar pelo
que desejam, na maioria das vezes sem a mediação
mágica de algum ser do maravilhoso. Surge, em alguns
contos, o vegetal como ser que denunciará a perda da
virgindade feminina, evidenciando o valor que lhe é
atribuído por aquela sociedade; em decorrência, o
controle à sexualidade feminina e o castigo advindo
àquelas que transgredirem o tabu.

A partir das leituras apresentadas, observa-se
que as personagens femininas das narrativas
tradicionais nem sempre são focalizadas como doces e
ingênuas, prontas a satisfazerem os desejos masculinos
geralmente ligados ao poder de um pai ou marido. Há
um reverso que as delineia também como
transgressoras aos desígnios alheios, atuando segundo
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o seu querer. São heroínas que evidenciam autonomia,
em vez de obediência ou subserviência.
Emerge ainda nas histórias a figura da velha
benfeitora, quase sempre dirigindo sua ação para
proteger também uma personagem feminina. As anciãs
ratificam a solidariedade das mulheres mais velhas,
experientes e sábias:
Quando examinamos os temas
nas lendas e mitos, vemos uma
configuração sem paralelo, que é
a seguinte: sempre que uma
jovem
está
em
situação
angustiante, não é tão frequente
que um príncipe apareça, mas
costuma ser, sim, uma velha
sábia que se materializa como
que surgindo do nada, lançando
sua poeira mágica ao redor e
batendo no chão com sua
bengala de abrunheiro. (ESTÉS,
2007, p.15-16)

Apesar de todos os estudos que se debruçam
sobre os contos de fadas, muito há ainda a se revelar –
sobre o feminino e até mesmo sobre questões
essenciais à própria trajetória humana de aquisição de
sabedoria. Os contos são verdadeiros mananciais, tanto
mais puros quanto mais nos aproximamos de suas
versões primitivas, ecos de vozes imemoriais que vêm
atravessando os séculos sem perder o encantamento.
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Renata Dorneles Lima (UFRJ)

Pouco a pouco
surgem casinhas
pertencentes
a
uma população
pobre
e
heterogênea,
nasce
um
principio
de
organização
social, assiste-se
ao começo do
sentimento
da
propriedade
territorial.
Familias inteiras
vivem ao lado
uma da outra,
criam-se laços de
vizinhança,
estabelecem-se
costumes […].
Alfred Agache

A epígrafe que abre este capítulo, extraída do
livro Cidade do Rio de Janeiro – extensão –
remodelação – embelezamento, de Alfred Agache,
descreve a formação das favelas no Rio de Janeiro:
como se organizaram, quem eram seus habitantes, as
relações sociais que ali se formavam. Embora trate de
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uma cidade específica no Brasil, o detalhamento feito
pelo autor poderia referir-se a criação de qualquer
outra favela, inclusive La Villa 31, em Buenos Aires.
A cidade, pensada como palco de disputas pela
representação e pelo direito a ela, pode ser usada
como um território de exercício do poder dominante,
representado normalmente pelas classes hegemônicas.
E quando fica evidente sua fragmentação, o poder das
classes mais abastadas perde certa força, deixando
mais acirradas as disputas pelo território.
Para refletir acerca deste assunto, utilizaremos a
discussão proposta por Marcelo Lopes de Souza, em
seu artigo “O território: sobre espaço e poder,
autonomia e desenvolvimento”, presente no livro
Geografia: conceitos e temas (2008), organizado por
pesquisadores da Universidade Federal do Rio de
Janeiro.
Nossa análise parte do princípio de que a cidade
se fragmentou – e segue fragmentando-se –,
alcançando uma multiplicidade de territórios
heterogêneos com sujeitos que convivem por
semelhanças.
M. L. de Souza discute, incialmente, o conceito
reducionista que se tem do termo “território”. O
geógrafo afirma que o conceito foi – e continua sendo –
visto como algo relacionado ao Estado, ou seja, o
território é analisado sob o ângulo do Estado com toda
pompa nacionalista que se pode adicionar.
Retornando ao conceito de
território, é imperioso que
saibamos despi-lo do manto de
imponência do qual se encontra,
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via de regra adornado. A palavra
território normalmente evoca o
“território nacional” e faz pensar
no Estado – gestor por
excelência do território nacional
–
em
grandes
espaços,
sentimentos patrióticos (SOUZA,
2008, p.81).

Após ser analisado por diferentes áreas do
conhecimento, o termo passou a ser pensado, segundo
Souza, não somente como o espaço do qual o Estado
detém poder, mas como o espaço em que as
identidades se formam. Dito de outra maneira, o
território passa a ser investigado como o lugar que
dialoga com as identidades dos sujeitos que ali circulam
ou vivem.
Nossa obra de estudo trata a representação do
território a partir dessa vertente: o diálogo entre esse
espaço e os sujeitos que o caracterizam e ali transitam.
A narrativa de Ariel Magnus, na obra La 31 (una novela
precaria), trata de um território com características
específicas, um território da alteridade – muito embora
abra espaço para a narração de espaços hegemônicos,
mas com o objetivo de mostrar o discurso dos sujeitos
que ali habitam em relação ao território do “outro”, do
não-semelhante.
Em um dos relatos da obra de Magnus, “Martín
Fierrita”, o narrador expõe a imagem que há do
morador desse território da alteridade, descrevendo a
relação pejorativa que a sociedade narrada faz do
villero – denominação dada ao morador das villas na
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Argentina – com outro personagem da cultura desse
país.
Ciertamente,
el
gaucho
asustaba por su soledad, que
se comparó en su momento a
la del animal salvaje, mientras
que el villero se le espera que
vive demasiado cerca, cuando
en ambos casos el problema es
que, de modo extensivo o
intensivo, se han adueñado de
la tierra que los otros creen
propia (MAGNUS, 2012, p.104)

Ariel Magnus pretende, ao narrar essa ficção do
presente, pensar a representação desse território
marginal, esse território que pertencia ao todo da
cidade hegemônica e que foi tomado – por meio do
processo de fragmentação – por essa classe não
reconhecida como igual.
O autor de La 31 utiliza, para essa representação
do território, a ideia de deslocamento proposta pelo
escritor argentino Ricardo Piglia como complemento
das cinco propostas idealizadas por Ítalo Calvino para a
literatura deste milênio. Piglia sugere em seu artigo
“Uma proposta para o novo milênio” pensar a literatura
a partir do deslocamento, ou seja, a partir da margem.
R. Piglia inicia a discussão questionando qual
seria a sexta proposta de Ítalo Calvino se a literatura
fosse pensada a partir do “subúrbio do mundo” e como
narrar o “horror” sem que haja uma forma diferente de
relacionar-se com a linguagem, sem pensar de onde se
fala. O que Piglia objetiva com essa proposta é uma
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narração sob a perspectiva do território e seus sujeitos
à margem; objetivo esse que parece ser também o de
Magnus ao pensar uma narrativa de um locus não
hegemônico.
Creio, então, que poderíamos
imaginar que há uma sexta
proposta. A proposta que eu
chamaria, então, de distância,
deslocamento, mudança de
lugar. Sair do centro, deixar
que a linguagem fale também
na margem, no que se ouve,
no que chega de outro (PIGLIA,
2012, p.4)

Nos trinta e um relatos que compõem o romance
de Magnus, as narrativas provêm, em grande parte,
desse território da margem. A representação do
cotidiano desse lugar ocorre a partir desse espaço de
deslocamento, embora, em alguns relatos, a cidade
hegemônica seja palco para a representação. No
entanto, quando o narrador lê a sociedade a partir do
deslocamento, o faz como estratégia narrativa
colocando em foco o lugar e a cultura do “outro” (da
margem), normalmente mostrando o imaginário
preconceituoso assimilado pelas classes médias e altas
portenhas.
Para narrar a representação da villa, A. Magnus
vale-se do imaginário hegemônico que há acerca desse
território e dos sujeitos que ali vivem. Para
compreender melhor tal afirmativa, utilizaremos as
discussões de Néstor García Canclini e de Jesús Martín
Barbero relacionadas ao modo como se forma esse
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imaginário. Os autores explicam a importância dos
meios de comunicação para a difusão de imagens de
territórios marginais – desconhecidos por grande parte
da população da cidade –, favorecendo, como
resultado, uma visão distorcida e estereotipada desse
território e de seus moradores. Segundo N. G. Canclini,
As cidades não existem só
como ocupação
de
um
território,
construção
de
edifícios e de interações
materiais
entre
seus
habitantes. O sentido e o sem
sentido urbano se formam,
entretanto,
quando
o
imaginam os livros, as revistas
o cinema (CANCLINI, 2008,
p.15)

Canclini deixa evidente que parte do que se
conhece em uma cidade não necessariamente está
relacionado às interações dos indivíduos pertencentes
aos diferentes microterritórios que compõem a cidade,
muito embora essas pessoas circulem por diferentes
ambientes. A teoria proposta por N. G. Canclini diz
respeito ao conhecimento que se adquire por meio das
grandes mídias ou mesmo da literatura, como uma
espécie de conhecimento imaginado do “outro”.
O argumento do antropólogo argentino pode ser
demonstrado com a leitura e análise de alguns trechos
de um dos relatos do livro de Ariel Magnus mais
emblemáticos no que se refere à questão do imaginário
deturpado. Exemplificaremos com o relato que inicia a
obra citada.
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Cuando Agustina se dio vuelta
notó que ya no había nadie. O
sea gente había mucha, una
densidad de shopping los días
de lluvia, pero eran todos
villeros, sus colegas de la ONG
“La villa en la vida” se habían
esfumado sin dejar rastros,
como abducidos por un plato
volador. […] Del ovni salía a
todo volumen un remix
cumbiero de “Macarena”, […]
por un momento estuvo
tentada de plegarse al sutil
bamboleo de caderas con que
los chicos de cuerpos morenos
y fibrosos acompañaban el
ritmo de aquel viejo hit
español.
Cuando
bailaba,
bamboleando
su
cuerpo
también joven y fibroso,
aunque rubio, […] Agustina se
perdía por completo […]
Agustina, al no ver a sus
colegas de la ONG (¿los habían
secuestrado?,
¿o
la
secuestrada, por exclusión, era
ella?), sintió que no había
nadie, por más que ese era el
peor insulto que se le podía
hacer a toda esa gente […]
Eh, vo, rubia.
Agustina se dio vuelta como
buscando aludida, aunque
estaba segura de que el chico
de la gorrita solo podía
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referirse a ella. Ni en esa
plazoleta, ni seguramente en
toda la villa, debía haber a una
mujer con el pelo tan claro
como el suyo, el pelo y los ojos
y la piel, tan claros y tan bellos
y tan deseables.
Cualquiera de estas chapas da
a un prostíbulo ilegal, pensó.
Te meten adentro y te
esclavizan. Como sos linda
además lo graban y lo suben a
Internet, cosa de que si zafás
podés verte para siempre
chupándosela a media villa.
Al lugar de paralizarla, esta voz
fue
como
un empujón.
Agustina salió disparada hacia
adelante y empezó a correr
por los pasillos, se sentía una
heroína que huye de un
monstruo de la película de
terror […] Habría hecho el
equivalente a dos o tres
cuadras,
imposible
contabilizarlas en ese zigzag
permanente, cuando pisó mal
y cayó al suelo.
El otro la ayudó a levantarse y
le alcanzó la cartera, de la que
colgaba la correa rota. […]
Seguro que ahora quiere que
le pague el favor en especias,
pensó. Espero al menos que no
esté demasiado bien dotado.
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(MAGNUS, 2012, p.9-10; 27-29
– grifos do autor)

O trecho do relato que utilizamos como exemplo
da teoria de Canclini evidencia que o sentido do urbano
se estrutura por meio de como o imaginam os livros –
âmbito acadêmico – e as revistas e outras mídias – no
âmbito dos meios de comunicação. Conforme
argumenta o antropólogo,
é
próprio
das
cidades,
sobretudo das megalópoles,
nos
proporcionarem
experiências
de
desconhecimento.
Atravessamos zonas nas quais
só podemos imaginar o que ali
sucede (habitualmente com
preconceito e discriminações)
(CANCLINI, 2008, p.17)

O relato intitulado “Agustina (o la fortuna de la
maldad)” comprova os argumentos do antropólogo de
como a “experiência do desconhecimento” pode
favorecer uma visão deturpada em relação ao um dado
território ou um grupo de indivíduos. Agustina,
personagem central no relato, mostra claramente seu
medo pelo “desconhecido” e, embora, o desfecho de
sua “aventura” esclareça à personagem que seu
imaginário criado não condizia com a realidade, ela
permanece com a dúvida e o receio já naturalizados.
Jesús Martín Barbero complementa os
argumentos de N. G. Canclini com a opinião de que a
televisão é um aparelho midiático que controla as
diferenças. Se por um lado essa mídia convence que há
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semelhanças entre grupos heterogêneos – ainda que
de forma superficial –, por outro lado, quando os
distancia, transforma o “outro” em um estranho sem
qualquer relação com o grupo hegemônico.
Ao conectar o espetáculo com
a cotidianidade, o modelo
hegemônico
de
televisão
imbrica em seu próprio modo
de operação um dispositivo
paradoxal de controle das
diferenças: uma aproximação
ou
familiarização
que,
explorando as semelhanças
superficiais,
acaba
nos
convencendo de que, se nos
aproximarmos o bastante, até
as mais “distantes”, as mais
distanciadas no espaço e no
tempo, se parecem muito
conosco; e um distanciamento
ou exotização que converte o
outro na estranheza mais
radical e absoluta, sem
qualquer relação conosco, sem
sentido para o nosso mundo.
(MARTÍN-BARBERO,
2008,
p.253-254)

O que Barbero discute no trecho citado é a
possibilidade da televisão naturalizar, em algumas
classes sociais, a superficial aparência de semelhança
com grupos que estão na outra ponta da sociedade,
levando em consideração a perspectiva social e
econômica. Entretanto, o distanciamento físico dos

1045

territórios de alteridade, bem como os indivíduos que
nele vivem, pode levar à exotização de ambos.
A personagem do relato ilustrado percebe e
deixa claro, durante todo o tempo em que esteve
sozinha na villa, o imaginário já assimilado a partir
dessa exotização do villero. Agustina, no início do
relato, diferencia nitidamente os indivíduos
pertencentes a sua classe social e os indivíduos
moradores de La 31. Diz-nos o narrador: “Cuando
Agustina se dio vuelta notó que ya no había nadie. O
sea gente había mucha, una densidad de shopping los
días de lluvia, pero eran todos villeros […]”; ou seja,
Agustina não reconhece os moradores do território
como iguais, ou mesmo, como pessoas que merecem
certa importância quanto à presença.
No decorrer do relato, a personagem deixa ainda
mais evidente sua posição em exotizar o “outro”, em
diferenciá-lo de si, dito de outro modo, diferenciá-lo da
classe hegemônica a qual pertence. Grifamos os
adjetivos que a personagem lança mão para se
autodescrever e para descrever os moradores da villa.
Agustina, inicialmente, distingue a cor de sua pele e a
dos moradores com os quais mantém contato visual;
em seguida, a personagem utiliza adjetivos positivos
(“bella”, con “el pelo y los ojos y la piel, tan claros y tan
bellos y tan deseables”) para se definir, justificando,
desse modo, seu medo de ser violada, uma vez que ela
argumenta que não haveria possibilidade de existir,
naquele território, alguém semelhante a ela.
A estratégia utilizada por Ariel Magnus nesse
relato é a da posição maniqueísta que a personagem se
serve para diferenciá-la dos personagens pertencentes
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ao território da favela. A forma como Agustina percebe
o “outro” tem como base uma deturpação tão
excessiva que ela compara a imagem do grupo de
villeros a de um “monstruo”, e a dela, como não
poderia ser diferente, a de “heroína”.
O historiador Durval Muniz de Albuquerque
Júnior, em seu livro Preconceito contra a origem
geográfica e de lugar: as fronteiras da discórdia (2007)
discute essa exotização inquietante que faz parte do
imaginário de muitos indivíduos pertencentes à classe
abastada no que tange à imagem criada do outro. O
autor, na introdução de sua obra, pondera a forma
como ocorre a postura preconceituosa do homem
como ser social e territorial em relação à origem
geográfica do “outro”, assimiladas “pelo senso comum
ou mesmo pelos meios de comunicação de massa”
(p.15).
O preconceito quanto à origem
geográfica
é
justamente
aquele que marca alguém pelo
simples fato deste pertencer
ou advir de um território, de
um espaço, de um lugar, de
uma vila, de uma cidade, de
uma província, de um estado,
de uma região, de uma nação,
de um país, de um continente
considerado por outro ou
outra, quase sempre mais
poderoso ou poderosa, como
sendo
inferior,
rústico,
bárbaro, selvagem, atrasado,
subdesenvolvido,
menor,
menos civilizado, inóspito,
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habitado por um povo cruel,
feio, ignorante, racialmente ou
culturalmente
inferior
(JÚNIOR, 2007, p.11).

Embora o historiador analise historicamente a
questão do preconceito geográfico, o trecho
supracitado poderia ser lido como uma análise da
experiência de Agustina na villa, que recorre
exatamente aos mecanismos de preconceito
discorridos por D. M. Albuquerque Júnior. Como
esperar de Agustina uma postura diferente em relação
aos moradores da villa – “território bárbaro”,
“selvagem”, “atrasado”, “subdesenvolvido” –, uma vez
que eles não são seus semelhantes? O mecanismo do
imaginário age para justificar o preconceito.
No entanto, o preconceito evidente de Agustina
não se ateve exclusivamente ao discurso negativo da
imagem do “outro”; o imaginário produzido
socialmente acerca do que seria esse sujeito “nãosemelhante” provocou na personagem um medo
concreto do território em que se encontrava e de seus
moradores. A questão do “medo da cidade” é muito
bem abordada pelo geógrafo Marcelo Lopes de Souza
em seu livro Fobópole: o medo generalizado e a
militarização da questão urbana (2008).
Primeiro, faz-se necessário explicar o título
pensado pelo geógrafo para sua obra, dada a
importância que o termo tem para a discussão
ambicionada em nosso trabalho. Marcelo Lopes de
Souza explica, na apresentação de seu livro, que a
palavra “fobópole” é a combinação de dois vocábulos
“derivados das palavras gregas phóbos, que significa
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‘medo’, e pólis, que significa ‘cidade’” (2008, p.9). O
termo criado por Souza evidencia esse medo social que
aumenta gradualmente, fazendo com que a cidade,
perceptivelmente não-homogênea e sim fragmentada,
seja o espaço da fobia.
O tema da fobia da cidade poderia ser a base de
análise de muitos relatos da obra que estamos
analisando, visto que problematiza muitas questões
que estão no cerne dessas narrativas. O medo do
território da alteridade, a segregação induzida pelas
circunstâncias e a autossegregação são discussões
como forma preventiva do não contato com o “outro”,
são temas que estão praticamente no pilar da narrativa
de Ariel Magnus.
Porque Acevedo no le tenía
pánico al hecho de caer, si
abajo lo hubiera esperado un
precipicio, o el mar, sino al
hecho de caer dentro de la
villa, y no precisamente por la
posibilidad de matar a alguien,
como asumió su madre la vez
en que le comentó su
inquietud, aunque en aquel
momento
él
asintiera
compungido.
Acevedo
imaginaba la villa como una
selva o un pantano que
amortiguarían la caída hasta
hacerla imperceptible, pero
solo para acusarle luego la más
lenta y terrorífica de las
muertes, la de quien no logra
salir de un pozo insondable o
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un laberinto eterno (MAGNUS,
2012, p.90)
- Yo no creo que nosotros nos
hagamos los distraídos, si es
eso lo que estás insinuando.
Donamos todos los años para
los pobres. Y la tenemos
enfrente [la villa], cuando bien
podríamos vivir en un country
y no verla ni por televisión
(2012, p.21)

Os trechos supracitados são dos relatos “De
paso” e “La chica que limpia (y que miente)”,
respectivamente. Selecionamos esses dois por serem
bons exemplos da teoria de M. L. de Souza; ambos
deixam claro o medo da villa, apresentando, no
primeiro caso, o receio de “cair” no território “induzido
pelas circunstâncias” (2008, p.57), ou seja, território
relegado à população pobre das cidades; e, no segundo
caso, a necessidade que tem a classe média portenha
da “autossegregação” como maneira possível de não
ter contato com os territórios da alteridade, formando,
portanto, uma espécie de fronteira – inclusive visual,
como narrado no relato – em que se consegue certa
prudência em relação à violência social e defesa do
medo construído.
Esses relatos deixam evidente a discussão que
propõe Marcelo Lopes de Souza em relação às
consequências que o medo da cidade heterogênea
provoca nas pessoas, ativando o imaginário construído,
ao longo dos anos, pelos meios de comunicação, em
relação aos que são externos ao território segregado.
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Louis Vax, em sua obra Arte y literatura
fantásticas (1965, p.11), discute a noção de monstro de
uma forma diferente da que imagina a personagem
Agustina. Segundo Vax, o monstro está no próprio
sujeito que percebe o “outro” dessa forma. Sendo
assim, o medo e o horror cometidos por esse
imaginário da existência de um “monstro” faz com que
o texto seja considerado uma arte fantástica, como
argumenta o autor. O medo e o horror sentidos pela
personagem supracitada rompem com a estabilidade
que se imaginava existente.
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Ricardo José de Lima Teixeira (UERJ)

Philip K. Dick (1928-1982) se firmou como nome
bastante conhecido no gênero de ficção científica
principalmente depois do enorme sucesso do filme
“Blade Runner” (1982), adaptação feita por Ridley Scott
a partir de seu romance de 1968, Androides Sonham
com Ovelhas Elétricas?
No entanto, não é somente a criação de
androides a característica mais marcante da prolífica
carreira literária de Dick, o qual, a exemplo de outros
autores, entre os quais Aldous Huxley (1894-1963) em
Admirável Mundo Novo (1932), também buscara a
criação de universos paralelos a partir da
experimentação de substâncias sintéticas como
substitutos para uma figura divina. Enquanto na obra
clássica de Huxley, os personagens se ausentavam de
um estado castrador e repressor buscando refúgio em
uma droga chamada soma, o que assistimos em
Androides e Os Três Estigmas de Palmer Eldritch (1965),
principalmente neste, é a promessa da vida eterna
através de drogas sintéticas que levam o ser humano a
uma fusão mítica com o divino em um universo
artificial que substitui a realidade distópica de uma
Terra devastada, sem animais ou assolada por
temperaturas altíssimas.
O prolongamento da vida através da superação
do corpo humano como preconiza o pensamento transhumanista pode ser alcançado de outras formas, além
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daquelas mais óbvias, como substituição de partes
obsoletas por novas partes, como próteses
ultramodernas, por exemplo. Dick acreditava em um
poder transcendental que possibilitaria o que ele
chamava de “tradução” para outros estágios de
consciência ou mesmo realidades alternativas.
O universo urdido pela imaginação de Philip K.
Dick aponta para a promessa de uma pretensa
imortalidade que pode ser entregue àqueles que se
dispuserem a participar de certas atividades, em sua
maioria comunais, que possibilitam uma fuga de uma
realidade desagradável através de outra fabricada e do
uso de uma técnica apropriada.
Logo no capítulo inicial de Androides Sonham
com Ovelhas Elétricas?, a técnica de desligamento da
realidade se faz presente através do sintetizador de
ânimo, um aparelho através do qual a pessoa pode
programar o humor que gostará de ter ao longo do dia.
Iran, esposa de Rick Deckard, revela-se particularmente
dependente da programação do seu sintetizador: “Não
mexe na minha programação – Sua voz se elevou aguda
e amarga – Eu não quero acordar” (DICK, 2014, p.15 –
grifo do original). Esta sensação de preferir estar em
outro lugar, outro ambiente, cercado por outras
pessoas e eventos é algo que permeará muito a obra de
Dick. Iran não querer acordar comprova o valor maior
que é dado a um estado de aparente desligamento da
noção que o senso comum tem do que se
convencionou chamar de realidade.
O sintetizador de ânimo, no entanto, é somente
uma das fugas que se encontram em Androides. Talvez
a palavra-chave de todo o romance seja empatia. Por
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empatia podemos entender o sentimento que une as
pessoas, e mesmo pessoas e animais (reais ou
elétricos), e pessoas e androides. Em um mundo pósapocalíptico, consumido por poeira radioativa, no qual
o contato humano é reduzido, aqueles que
demonstram empatia são verdadeiramente uma
minoria.
Curiosamente, todos possuem uma caixa de
empatia, através da qual podem ter a verdadeira
experiência mística prometida. Trata-se de um aparelho
com o qual a pessoa se conecta e se funde a Wilbur
Mercer na experiência do mercerismo. A fusão com
Mercer representa de certo modo um êxtase religioso
que transporta a pessoa a um plano fora da realidade
como a conhecemos e o une a todos aqueles que
estiverem ao mesmo tempo conectados à sua própria
caixa de empatia a dividirem a ascensão com Mercer:
A imagem ficou nítida; viu de
imediato a famosa paisagem, a
velha, marrom e estéril subida,
com tufos de secas e ossudas
ervas, inclinadas na direção de
um pálido e nublado céu. Uma
figura solitária, de forma mais ou
menos humana, pelejava em
subir a colina: um ancião usando
uma sombria e indefinível túnica,
que o cobria tão escassamente
como se tivesse sido arrancada
pelo vazio hostil do céu. O
homem,
Wilbur
Mercer,
caminhava pesadamente e, à
medida
que
apertava
os
manetes,
John
Isidore
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gradualmente experimentava um
minguar da sala em que estava; a
mobília dilapidada e as paredes
vazaram
e
ele
deixou
inteiramente
de
vê-las.
Descobriu-se
como
sempre
antes,
entrando
naquela
paisagem de desbotada colina,
desbotado céu. E ao mesmo
tempo
ele
não
mais
testemunhava a subida do
ancião. Seus próprios pés agora
se esmigalhavam, procuravam
apoio entre as pedras soltas tão
familiares; sentiu a mesma dor, a
irregular aspereza sob seus pés
e, mais uma vez, o cheiro da
névoa amarga do céu – não o
céu da Terra, mas de algum lugar
estranho, distante, e ainda, por
causa da caixa de empatia,
instantaneamente presente.
Havia feito a travessia daquele
jeito usualmente perplexo; de
novo havia ocorrido a fusão física
– acompanhada de identificação
mental e espiritual – com Wilbur
Mercer; assim como a todos
aqueles que neste momento
apertassem os manetes, fosse na
Terra ou em um dos mundos
colonizados. Ele os sentiu, os
outros, incorporou a balbúrdia
de seus pensamentos, ouviu em
seu próprio cérebro o rumor de
suas
muitas
existências
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individuais. Eles – e ele – só se
importavam com uma coisa; esta
fusão de suas mentalidades
orientava sua atenção para a
colina, para a subida, para a
necessidade de ascensão. [...]
Hoje estamos mais elevados que
ontem, e amanhã... ele, como
figura composta de Wilbur
Mercer, relanceou para o alto a
fim de ver a ladeira à frente.
Impossível divisar o fim. [...]
Quantas vezes havia feito isso?
As diversas vezes se ofuscavam;
futuro e passado se ofuscavam; o
que já havia experimentado e o
que finalmente experimentaria
fundiam-se até que nada ficaria a
não ser o momento, a paralisia e
a inércia durante as quais ele
friccionaria o corte que a pedra
havia feito em seu braço. Deus,
ele pensou, cansado. De que
modo isto será justo? Por que
estou aqui sozinho desse jeito,
atormentado por algo que nem
consigo ver? Então, dentro dele,
a mútua balbúrdia de todas as
outras pessoas em fusão
quebrou a ilusão de isolamento.
(DICK, 2014, p.33-34)

A experiência religiosa comunal une todos os que
estiverem conectados naquele momento à caixa de
empatia: “a fé é vivenciada através de um dispositivo
tecnológico, e o contato com essa divindade assim
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como com outros indivíduos só é possível através dele.”
(GOMES, 2008, p.71) A fusão com Mercer pressupõe
uma ideia de compartilhamento, de transcendência do
humano, algo que todos devem dividir entre si:
– Seria imoral de nossa parte não
nos fundirmos com Mercer num
gesto de gratidão – disse Iran. –
Hoje apertei os manetes da caixa
e ela me aliviou um pouco a
depressão... só um pouco, não
como isso. [...] E eu me lembro
de como ficamos muito melhor,
como nossa situação fica muito
melhor, quando estamos com
Mercer. Apesar da dor. Dor
física,
mas
espiritualmente
unidos. Senti todos os outros, em
todo o mundo, todos que haviam
feito a fusão ao mesmo tempo.
[...] Vamos, Rick. Vai ser só por
um instante. Você quase nunca
experimenta a fusão; quero que
você transmita a sensação que
está sentindo agora para todas
as pessoas; você deve isso a elas.
Seria imoral guardarmos isso só
pra gente. (DICK, 2014, p.167)

Assim como a figura idosa de Wilbur Mercer
guarda semelhança com a imagem que o senso comum
traz de uma figura divina, as referências religiosas se
apresentam de maneira ainda mais intensa no outro
romance de Philip K. Dick que mencionaremos neste
trabalho. Referência já explicitada no próprio título, Os
Três Estigmas de Palmer Eldritch. As chagas de Cristo
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encontram aqui uma modernização quase aterrorizante
quando o leitor é invadido por um mundo no qual, para
qualquer lado que se olhe, todos possuem os tais
“estigmas” que são características físicas de um ser
humano aperfeiçoado através da tecnociência: os
dentes de aço, o braço direito artificial e os olhos
mecânicos em forma de fenda. Na verdade, Palmer
Eldritch é ainda mais enigmático do que Mercer, pois
ele também vende uma ideia de insubstancialidade
muito forte que o faz onipresente e onisciente:
a figura como um todo era
insubstancial.
Vagamente,
através dela, a paisagem era
visível. Era algum tipo de ficção,
produzida artificialmente, e
percebeu a ironia: tanta coisa no
homem já era artificial, que até a
carne e o sangue também eram.
[...] Isso não é um ser humano.
Em absolutamente nenhum
sentido. (DICK, 2010, p.176-177)

A fusão com o místico em Os Três Estigmas de
Palmer Eldritch não necessita da intervenção dessa
ambígua figura divina. Para que os participantes
possam experimentar a fuga de uma realidade
desagradável, seja ela representada por um planeta
Terra assolado por temperaturas altíssimas que
impossibilitam inclusive que se possa caminhar sem
trajes apropriados, ou por uma rotina mecânica e
desinteressante nas colônias, como Marte, se recorre
ao uso de drogas sintéticas que possam transportar
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aquele que as usa a um paraíso idílico criado por uma
poderosa corporação planetária.
Assim como a soma em Admirável Mundo Novo,
a droga da vez é a Can-D, a qual ao ser mastigada
transporta o usuário para outro tipo de fusão, a
chamada fusão com os ambientes P.I. (Pat Insolente,
uma boneca, loura, jovem e bonita, que possui toda
uma série de equipamentos e artefatos):
Ele acreditava. Afirmava o
milagre da tradução – o
momento quase sagrado em que
os artefatos em miniatura do
ambiente
deixavam
de
simplesmente representar a
Terra, mas se transformavam na
Terra. E ele e os outros, unidos
na fusão habitação-boneca por
meio
da
Can-D,
eram
transportados para fora do
tempo e do espaço local. (DICK,
2010, p.45)

A desesperança, especialmente a dos
colonizadores, os leva a preferir a realidade alternativa
que os ambientes P.I. e a Can-D ofereciam ao invés da
dura realidade do dia a dia:
– A Can-D [...] é ótima, e não
admira que seja proibida. É como
religião. A Can-D é a religião dos
colonizadores. [...] Um pedaço,
mastigado por quinze minutos
e... – fez um gesto com a mão –
nada de cabana. Nada de
metano
congelado.
Ela
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proporciona uma razão para
viver. Não vale a pena o risco e o
custo? (DICK, 2010, p.32)

Assim como a fusão com Mercer em Androides
Sonham com Ovelhas Elétricas?, o uso de Can-D,
conjugado à fusão com ambientes, proporciona um
desligamento dos vínculos com a noção convencional
de realidade a qual estamos acostumados. O cenário se
complica quando Palmer Eldritch introduz outra droga
trazida por ele do sistema Prox, a Chew-Z.
Consideravelmente mais poderosa, esta droga anuncia
em seu slogan “DEUS PROMETE VIDA ETERNA, NÓS
CUMPRIMOS A PROMESSA”. O caráter místico da
utilização da droga como um caminho para uma
transcendência, ainda que efêmera, tem uma
justificativa dada pelo próprio Eldritch ao justificar o
roubo da Chew-Z:
Eu o obtive ilegalmente. Os
proximanos não souberam que
eu peguei. Eles mesmos o
usam, em orgias religiosas. Tal
como os nossos índios faziam
uso de mescal e peyote. (DICK,
2010, p.85)

A droga é apresentada como um substituto para
o transcendente, para a fusão mística com a divindade.
O problema é que os efeitos da Chew-Z são muito mais
intensos do que os da Can-D:
[it] promises eternal life and
delivers a permanent hell. Dick
portrays the virtual reality drug
as evolving inevitably from an
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apparently innocent diversionary
escape into a religious opiate
and then into a repressive
technology of social control.
xv
(DINELLO, 2005, p.152-153)

De maneira geral, os dois romances de Philip K.
Dick apresentam pontos de contato bem claros que
exibem muitas das características que permeiam a sua
obra ficcional ao longo de mais de 40 romances e mais
de uma centena de histórias curtas: a crença em uma
força que une todos os seres, uma fusão entre eles de
tal maneira que possam ser transportados a outro
patamar de existência, a uma outra realidade na qual
possa habitar um novo tipo de corpo. Dick, com toda a
sua por vezes hermética crença, firmemente acreditava
em estados alterados de percepção e integração entre
as pessoas e o divino e o místico, algo que sugere em
livros como os dois mencionados neste trabalho.
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Rinah de Araújo Souto (UFPB)

No conto “A mulher que prendeu a chuva”,
encontraremos um homem a narrar. Isso pode causar
algum estranhamento, em princípio, uma vez que na
contística gersiana existe uma predominância de
narradoras e personagens femininas, mas logo veremos
que Teolinda Gersão cria nesse conto uma história
dentro de outra história na qual, no fim, é a perspectiva
feminina que se destaca. O próprio título do texto já
anuncia isso quando a palavra “mulher” se faz presente
(e que poder detém essa mulher, que é capaz, inclusive,
de “prender a chuva”!). Em síntese, o conto é narrado
por um executivo estrangeiro (não temos delimitada a
origem dele) que vai até Lisboa a trabalho e, por causa
de um overbooking do hotel, fica hospedado na suíte
presidencial. Ele é surpreendido, no último dia de sua
estadia, pela conversa entre “duas criadas negras” que
faziam a limpeza do local. Elas não percebem que existe
alguém na local e seguem a narrar uma outra história
que ganha destaque ao longo da narrativa, ou seja, é a
fala da mulher que predomina e é a história que ela
conta que, de fato, conduz a trama.
Segundo os pressupostos de Soethe, podemos
dizer que “dar forma ao espaço literário equivale a
conformar verbalmente a linha de separação e união
entre a personagem como sujeito perceptivo e o que
está fora dela” (2007, p.222). Neste sentido, e para
melhor situar a análise, convém dizer que temos no
1064

conto como sujeito perceptivo o próprio narradorpersonagem, que demonstra – verbalmente – a sua
situação de deslocado geograficamente, de estrangeiro:
Conheço
a
cidade
razoavelmente: os lugares
onde nos deslocamos com
frequência começam a certa
altura a tornar-se familiares,
pelo menos à superfície,
mesmo quando, a um nível
mais profundo, quase tudo
neles
nos
faz
sentir
estrangeiros. (GERSÃO, 2007,
p.77)

Veremos que o executivo, durante a narrativa,
apresenta vários momentos de contrariedade diante
das situações insólitas que ele diz já estar preparado
para enfrentar em Lisboa:
Vou algumas vezes a Lisboa,
em viagens de negócios. Se
não todos os meses, pelo
menos de seis em seis
semanas apanho um avião
para Lisboa [...] É natural por
isso que muitas coisas insólitas
já não me surpreendam, em
Lisboa, como se de algum
modo
me
encontrassem
preparado. (GERSÃO, 2007,
p.77)

A primeira delas foi o fato de o executivo ficar
alojado em outro quarto, devido ao overbooking do
hotel. Contudo, esse outro quarto era uma suíte
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presidencial. O narrador se mostra contente por ter se
instalado num lugar suntuoso por causa de uma falha e
ser o único habitante de um espaço vip. Até que, numa
dada altura, se dá conta de que não está sozinho no
ambiente:
Dei conta, a certa altura, com
alguma surpresa, que eu não
era a única pessoa ali
presente. Duas mulheres, duas
criadas negras, como verifiquei
olhando
pela
porta
entreaberta,
limpavam
a
enorme sala contígua ao
quarto de dormir [...] Não
tinham notado a minha
presença,
ocupadas
com
aspiradores e panos de
limpeza, e empurrando carros
com detergentes, artigos de
toilette e toalhas engomadas,
e eu também não as tinha
visto, nem ouvido entrar.
(GERSÃO, 2007, p.79)

Este homem executivo, em todo caso, apesar de
ser surpreendido pela presença de “duas criadas
negras” no seu quarto de hotel, mantém-se numa
condição privilegiada. O espaço que torna possível a
observação é o de uma porta entreaberta. Este espaço
fronteiriço, ao mesmo tempo em que protege o
narrador do desconhecido, torna possível o seu acesso
ao mesmo, através da história que ouve. Deste local,
ele ouve a conversa das funcionárias do hotel sem ser
visto, ouve e reproduz o que quer para o leitor, tira suas
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conclusões e faz questionamentos, embora no mesmo
espaço é de se destacar a discrepância social entre esse
homem e as mulheres. A própria forma como o
narrador fala das funcionárias do hotel traz imbuído um
discurso colonial sintomático e que revela um tom de
superioridade em seu discurso.
Tratá-las como “criadas negras” coloca o discurso
ao nível do privado, bem ao estilo escravocrata. Apesar
do texto não deixar explícita a origem do narradorpersonagem, essa fala dele pode nos dar um indício de
que o mesmo vem de uma cultura hegemônica, com
passado colonial. Sobre esse assunto, cabe-nos refletir
em torno do episódio que tornou possível esse
(des)encontro entre o narrador e as duas personagens
africanas em um quarto de hotel: a diáspora negra, ou
seja, a imigração forçada de muitos africanos para
países europeus, por razões do regime escravocrata, da
idade moderna até finais do século XIX. Esse trânsito foi
realizado pelo que alguns estudiosos chamam de
espaço Atlântico Sul (ALENCASTRE, 1980; VECCHI,
2008).
Resumidamente, a ideia de Atlântico(s) Sul
suscita um espaço múltiplo por onde transitaram vidas,
línguas, costumes e as mais diversas formas de
conhecimento. Essa diversidade, contudo, foi
violentamente descredibilizada por uma forma única de
conhecimento válido dominante, a eurocêntrica. Isso
implicou no estabelecimento de uma série de relações
de poder, que desencadeou drásticos episódios da
história, dentre eles, o tráfico negreiro e a escravatura,
cujas consequências se estendem até os dias atuais.
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Pensar nas dinâmicas desse espaço, nas relações
políticas, econômicas, sociais e culturais que viabiliza,
considerando a influência mútua entre os povos que
por este transitaram e ainda transitam, é recusar
qualquer tipo de discurso colonial e reducionista que
vale-se dos princípios de fixidez e das dicotomias
colonizador x colonizado, velho mundo x novo mundo.
Nesse sentido, a ideia de Atlânticos Sul proporciona o
despertar de um novo olhar sobre as relações entre o
Norte e o Sul, onde não há vencedor ou vencido, e sim
protagonistas de uma mesma história. Contudo,
embora o regime de imigração forçada através desse
espaço Atlântico tenha findado politicamente, sabemos
que as consequências e a perpetuação de relações de
poder entre a cultura hegemônica, mais precisamente
europeia, sobre os países africanos e seus
descendentes é notória.
Em Lisboa, capital portuguesa e espaço da trama,
é bastante comum ver, até hoje em dia, imigrantes e
filhos trabalhando em subempregos e sendo
discriminados aos mais diversos níveis (GUSMÃO,
2008). Apesar de não estar detalhado no texto, a
narrativa sugere que ambas as mulheres são figuras
representativas desse fenômeno sociocultural e
histórico. O narrador tem a sua voz posta em segundo
plano quando o foco principal da narrativa volta-se para
a história contada por uma das mulheres. Vale salientar
que o ato de contar histórias é algo recorrente na ficção
de Teolinda Gersão. No romance A árvore das palavras
(2004), temos esse aspecto bem demarcado. De
imediato, quando a mulher inicia a contar a história
para a outra, a transição do foco narrativo ocorre
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também ao nível espacial: do espaço físico do quarto
suntuoso de hotel para o espaço mítico da aldeia das
funcionárias. Em tese sobre o espaço em contos de Mia
Couto, a estudiosa Moama Lorena de Lacerda Marques
retoma Maria Zubiaurre e afirma que:
em alguns tipos de transição
narrativa, como as que
acontecem pela introdução de
novos personagens, o espaço
contribui de maneira decisiva
para a trama e certos
cronotopos costumam atuar
como fronteira ou nexo entre
as situações narrativas, a
exemplo de portas, janelas,
estradas,
paredes,
entre
outros [...] (2013, p.83)

Em “A mulher que prendeu a chuva” é o
cronotopo da porta o responsável pela transição
narrativa e pela inserção do olhar das personagens
africanas na história. É a porta que estabelece a
fronteira entre o espaço do hotel e o espaço mítico
africano pelo qual o narrador é transportado através da
história contada por uma das funcionárias, que começa
a ser narrada a partir de uma outra situação insólita. O
próprio Bachelard (1978), em sua Poética do Espaço,
menciona a porta como essa espécie de fronteira que
estabelece limites entre os espaços. No conto, além do
espaço físico entre narrador e as funcionárias do hotel,
a porta entreaberta pode estabelecer a fronteira entre
o mundo ocidental do executivo e a perspectiva
africana da mulher que começa a contar uma história
pela qual o narrador se deixa envolver:
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Então, quantos devaneios seria
preciso analisar sob esta
simples menção: A Porta! A
Porta é todo um cosmo do
Entreaberto. Isto é, ao menos
uma
imagem-príncipe,
a
origem de um devaneio onde
se acumulam desejos e
tentações, a tentação de abrir
o ser no seu âmago, o desejo
de conquistar todos os seres
reticentes.
A
porta
esquematiza
duas
possibilidades
fortes,
que
classificam claramente dois
tipos de devaneio. Às vezes, eila bem fechada, aferrolhada,
fechada com cadeado. Às
vezes, ei-la aberta, ou seja,
escancarada.
(BACHELARD,
1978, p.342)

Verificamos em várias passagens do texto o
narrador mencionando a porta: “Dei conta, a certa
altura, com alguma surpresa, que eu não era a única
pessoa ali presente. Duas mulheres, duas criadas
negras, como verifiquei olhando pela porta entreaberta
[...]” (GERSÃO, 2007, p.79). “Olhei entre os batentes da
porta. A mulher que falava tinha parado de limpar”
(2007, p.80). “Abri mais a porta e olhei-as com
curiosidade. Tinha a certeza de que agora não dariam
pela minha presença” (2007, p.82). “E de repente,
quando entreabri uma das portas, na sala ao lado
estava um pedaço de África, intacto, como um pedaço
de floresta virgem” (2007, p.83). A fala de uma das
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mulheres se destaca no texto pelas palavras em itálico,
ou seja, no próprio espaço textual também percebemos
uma fronteira entre a perspectiva do narrador e das
outras duas personagens. O texto em itálico vem a
delimitar bem esse aspecto.
Inclusive, é interessante perceber como a fala da
mulher que narra a história é rebuscada, o que indica,
provavelmente, que ela faz parte de uma hierarquia
importante em sua comunidade africana. Arriscamos
dizer que ela pode ser uma espécie de griot (LIMA,
2009) em sua aldeia, uma típica contadora de histórias,
detentora e propagadora da memória ancestral de sua
cultura, silenciada pela história oficial. A própria
descrição feita pelo narrador nos dá indícios disso:
Tinha uma voz forte, bem
timbrada, e fazia gestos com as
mãos e o corpo. Por vezes
mudava a expressão do rosto e
o tom de voz, como se
encarnasse as personagens
(GERSÃO, 2007, p.82)

O narrador diz:
Foi então que percebi que
falavam.
Uma
delas,
sobretudo, era a que falava, a
outra limitava-se a lançar
interrogações, ou a emitir
sons, de quando em quando.
Eram duas vozes diferentes,
que se manifestavam de
maneira desigual. (GERSÃO,
2007, p.79-80)

1071

O que uma delas narrava para a outra era um
típico estado de calamidade pública:
Não chovia há muito tempo e
tudo tinha começado a morrer.
Até as árvores e os pássaros.
As pessoas tropeçavam em
pássaros mortos. [...] Tudo
tinha secado, a terra abria
fendas [...] Gretada da falta
d´água. A terra tinha feridas na
pele.
Animais
morriam.
Pessoas morriam. Crianças
morriam. O ribeiro secou. O
céu secou. As folhas torciamse, nas árvores, e depois
também as árvores secavam.
(GERSÃO, 2007, p.80)

A falta d´água foi atribuída a uma mulher da
aldeia. Segundo o feiticeiro do lugar, ela tinha prendido
a chuva e, por isso, precisava ser sacrificada para que
na aldeia voltasse a chover. Um jovem rapaz se
ofereceu para realizar o ato sacrificial, que foi narrado
minuciosamente por uma das mulheres:
Ele foi ter com ela à cabana e
passou a noite com ela.
Dormiu com ela e fez amor
com ela. Passou-lhe as mãos
no sexo, nos seios, nos
cabelos,
acariciou-a
com
ternura e depois apertou-a
com os braços, como se fosse
outra vez fazer amor com ela,
apertou mais e mais, em torno
do pescoço até sufocá-la. E
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depois veio cá fora da cabana,
com a mulher morta nos
braços e deitou-a na terra e
todos caminharam em silêncio
em volta. (GERSÃO, 2007,
p.82)

O estado de calamidade pública descrito poderia
prolongar-se e complicar ainda mais a situação da
aldeia. Nesses casos, nas sociedades tradicionais,
segundo o antropólogo René Girard (1990), para evitar
uma violência generalizada e a aniquilação de toda uma
comunidade, era comum recorrer aos ritos sacrificiais,
que consistiam na transferência de uma possível
violência coletiva para uma única pessoa, o chamado
“bode expiatório”. No contexto dessa comunidade
africana, percebe-se que o sacrifício do bode expiatório
gera o equilíbrio e evita uma situação de violência
generalizada pela falta d´água. Nesse sentido, Maria
Heloisa Martins Dias (2008) aponta um aspecto do qual
compartilhamos. Para essa estudiosa, a narrativa
retoma uma visão típica do feminino na Idade Média,
cuja explicação para alguns desastres se dava pelo
comportamento da mulher, a exemplo das bruxas dessa
época que, como observa Lúcia Castello Branco no livro
A mulher escrita, “terminaram por ser queimadas como
loucas, para que a ciência cartesiana, o saber
logocêntrico, pudesse reinar absoluto” (1989, p.151).
É nesse sentido que Girard (1990) aponta a
existência de uma relação intrínseca entre a violência e
o sagrado. Uma vez sacralizada, a violência passa a ser
um fenômeno também de regulação social. Sobre esse

1073

aspecto, baseado na teoria de Girard, Adilson Schultz
argumenta o seguinte sobre o ato violento do sacrifício:
A
violência
sacrificial
é
apaziguadora, reconciliadora,
terminal, decisiva. O sacrifício
tem sua eficácia enquanto
processo preventivo, coibindo
uma
violência
recíproca
desenfreada na comunidade.
Para que cumpra seu papel
enquanto última palavra da
violência, o sacrifício precisa
de uma vítima que não possa
reagir. A vítima sacrificial não
pode devolver a violência; não
pode vingar-se. Por isso, a
vítima é sempre alguém à
margem da sociedade […] O
sacrifício é uma violência sem
possibilidade de vingança.
(2004, p.1)

A mulher sacrificada do conto segue as
características que foram descritas acima:
vivia sozinha, afastada da
aldeia. Muito tempo antes o
marido tinha-a abandonado e
morrera-lhe um filho e ela
tinha chorado tanto que o seu
corpo tinha secado, os seus
olhos tinham secado, toda ela
se tinha tornado um tronco
seco, dobrado no chão. Tinhase tornado bravia como um
animal, nunca se ouvia falar, só
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gemia, e gritava às vezes de
noite. (GERSÃO, 2007, p.81)

Ela morre após o ato sacrificial amoroso e, como
aponta a estudiosa Maria Heloisa Martins Dias (2008),
diferentemente dos contos de fadas, o príncipe
encantado não consegue fazer a donzela acordar ou
reviver. É preciso que ela morra para que a aldeia
renasça, ou seja, ela morre para que chova na aldeia e
que lá haja vida novamente. Destaca-se o tema da
imolação, de raiz bíblica, no conto. Maria Heloisa
Martins Dias (2008) enfatiza igualmente esse aspecto,
de forma pertinente. Da mesma forma repentina como
começou, a narração da história da mulher terminou:
“E então começou a chover” (GERSÃO, 2007, p.82 –
grifo da autora). Vale a pena notar a forte relação que
se estabelece entre as palavras chorar/chover e
secar/morrer. A mulher sacrificada, de tanto chorar
pela perda do filho, secou toda a água do lugar,
segundo a crença dos que habitavam a aldeia,
provocando a morte de pessoas e a seca. Porém, após o
sacrifício, o choro inverteu-se. Agora a aldeia
chora/chove pela mulher. O narrador, por causa de sua
perspectiva de mundo ocidentalizada, não percebia a
força da mulher que contava a história, mas a aldeia
percebia a força da mulher que prendeu a chuva. Ao
fim da história, passados exatos sete minutos de
audição que ele próprio calcula, o executivo se retira do
quarto a ponto de ser percebido pelas funcionárias.
Uma das questões mais intrigantes do conto está na
irritação do homem, um pragmático senhor de negócio
que, a todo momento, calculava seu tempo gasto.
Calculou, igualmente, o tempo que passou a ouvir a
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história da mulher. Percebe-se no excerto abaixo, ainda,
a tendência do narrador em adjetivar, no domínio do
fantástico, a história contada pela mulher,
nomeadamente o uso do termo “incrível”:
Check-in às dez e vinte, pensei,
carregando no
botão e
começando a descer vários
andares. Algo, em toda aquela
história,
me
deixara
ligeiramente irritado, naquela
incrível conversa de mulheres
que,
por
alguma
razão
irracional, eu tinha ficado,
estupidamente, a ouvir – eu,
que nunca escuto conversas,
muito menos conversas de
mulheres. Olhei o relógio outra
vez e calculei o tempo que me
separava da cidade onde eu
vivia, noutra parte da Europa.
(GERSÃO, 2007, p.83)

Nesse caso, comungamos com a proposta de
Gilberto Matusse, estudioso moçambicano, em vez de
falar do fantástico no domínio dos assuntos que
envolvem a sociedade africana, ele opta pelo uso do
termo insólito e assim o compreende:
Entendemos por experiências
insólitas os fenómenos e os
comportamentos que, não
podendo ser considerados
sobrenaturais, ultrapassam os
limites do que é considerado
normal.
São,
portanto,
fenómenos e comportamentos
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que, pela sua desproporção ou
pela sua invulgaridade, se
colocam
no
limiar
do
fantástico. (2002, p.1)

É interessante reparar o valor simbólico e
cabalístico do número sete que “em diversas religiões
[...] está presente como número místico, indicando o
processo de passagem do conhecido para o
desconhecido” (PÍÀIA, 2011, p.1). Essa passagem do
conhecido para o desconhecido se dá durante o tempo
em que o homem ouve a história da funcionária do
hotel. O narrador viu-se confrontado com outras
formas de conhecimento válido, nomeadamente
aquelas que caracterizam a cultura e a religião de
alguns lugares da África: a figura do feiticeiro, dos
“Mais velhos”, os rituais sacrificiais, a imagem de
pessoas sentadas em árvores, as “vozes” dos espíritos
da aldeia. Ouvir aquela história o fez deslocar-se do seu
centro de referência epistemológica, o continente
europeu, para um outro, o africano.
A diferença de racionalidades, de valores
culturais e epistemológicos suscitados pela história das
mulheres soou talvez como uma provocação. Já não era
algo que ele pudesse controlar, intervir. Como
desconhecia aquela realidade, talvez soasse como um
grande enigma que ele não pudesse desvendar. O
desconforto parecia ser maior. Era algo que fugia ao seu
controle e que, por ser contado por uma mulher,
parecia-lhe legítimo taxar de irracional, de inconcebível,
de acordo com o seu tipo de racionalidade cartesiana,
machista e etnocêntrica. Perto do fim do conto nota-se
uma espécie de insight do narrador:
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Só depois de o avião levantar
voo os factos me surgiram de
outro modo. Passei dois dias
em Lisboa, e, pelo preço de um
quarto standard, ocupei uma
suíte improvável, contei a mim
próprio: devia ter umas quinze
divisões, além de varandas
imensas e de uma banheirapiscina. E de repente, quando
entreabri uma das portas, na
sala ao lado estava um pedaço
de África, intacto, como um
pedaço de floresta virgem.
Durante
sete
minutos,
exactamente durante sete
minutos, fiquei perdido dentro
da floresta. (GERSÃO, 2007,
p.83)

Por instantes, é como se ele tivesse se entregado
ao poder da invenção e cedesse à autoridade da
contadora de história africana que tem, sim, uma
história e fez com que a mesma fosse ouvida. O fato do
insight ter ocorrido apenas quando o narrador se viu no
espaço aéreo também é revelador, por se tratar de um
espaço ligado ao aspecto transcendental. Sobre isso,
Soethe afirma que “a movência do foco de observação
subjetivo para outros centros imaginários, de onde o
indivíduo pode ver-se objetivamente, sinaliza
amadurecimento ético e existencial” (2007, p.222). Ao
fim do conto, diz o narrador:
Sorri
interiormente,
imaginando-me a contar isso a
outra pessoa, por exemplo ao
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passageiro do lado, ou à
hospedeira que acabava de me
servir um uísque. Toda a gente
iria achar que eu estava
bêbado, ou era louco […] Não
havia nada de errado comigo.
Lisboa é que não era,
provavelmente,
um
lugar
normal. (GERSÃO, 2007, p.8384 – grifo da autora)

Ouvir aquela história fez o sujeito perceptivo se
deslocar do seu centro de referência epistemológica
para outro, que não o ocidental. Entretanto, a postura
do executivo ao afirmar que não costumava ouvir
conversas, “muito menos conversas de mulheres”
(GERSÃO, 2007, p.83), e que dificilmente alguém iria
acreditar na história que ele tinha ouvido, reflete a
perspectiva machista de observar e compreender o
mundo de algumas pessoas que se deparam com
outras realidades, de modo que, neste caso, o
deslocamento do sujeito perceptivo para outros
centros imaginários não assinala, como sugere Soethe
(2007), amadurecimento ético ou existencial. De um
lado temos um estrangeiro em Lisboa, localizado em
um quarto suntuoso de hotel, cujo olhar sobre o seu
entorno vem introjetado de etnocentrismo e machismo
e, de outro, a perspectiva feminina da funcionária do
hotel, que surpreende o narrador do conto com uma
história que se passou em sua aldeia, na África, e que o
envolve com a autoridade da sua voz duplamente
subjugada: primeiro, por pertencer ao continente
africano e, segundo, por ser mulher (SPIVAK, 1988).
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Roberto José da Silva (UNICAMP)

Estudar a obra de Júlio Verne70 é a ocasião
propícia para pensar a relação entre ficção científica,
ciência e invenções do século XIX. Tido como um dos
escritores mais traduzidos do mundo e considerado o
pioneiro da ficção científica, notabilizou-se pela
capacidade de antecipar, na ficção, as transformações
que a tecnologia tornaria possível no mundo moderno.
Para isso, Júlio Verne estudou as ciências exatas,
astronomia, geografia, geologia e tantas outras
ramificações da ciência.
Júlio Verne foi um homem de um período de
importantes descobertas científicas e publicações,
basta citar A origem das espécies, de Charles Darwin,
em 1859. Entre 1845 e 1861 foram publicados os cinco
volumes da Kosmos, de Alexandre von Humbold, que
estava influenciando o mundo com suas descobertas no
campo da geografia, etnografia e história natural ao
criar novos parâmetros para o mundo científico e para
70

Júlio Verne (1828 - 1905) nasceu em Nandes e cresceu no Vale do
Loire, região da Bretanha francesa, longe de Paris e do tumulto
político, mas próximo ao mar, de onde herdou o gosto pelas viagens
e pelas leituras, especialmente em língua inglesa. Tinha uma
especial curiosidade por navegação, a ciência e as novas
descobertas, claramente influenciado por Edgard Allan Poe. Estudou
direito em Paris e lá tornou amigo de vários escritores, como
Alexandre Dumas pai e filho, a viúva de Honorine Dufrayse Deviane,
com quem casou e teve um filho, Michel Verne (BELLI, 2002, p.34 35).
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a navegação (BELLI, 2012, p.35). Paul Marcoy, no ano de
1867, publicou, na revista Le Tour Du Monde, Viagem
do Oceano Pacífico ao Oceano Atlântico através da
América do Sul. Invenções importantes já haviam sido
criadas no século de Júlio Verne, como o motor elétrico
em 1821, por Michael Faraday, o motor a gás em 1859,
por Étienne Lenoir, o telefone em 1861, por Johan
Philipp Reis, a lâmpada elétrica em 1854, por Henrich
Goebel, e tantas outras descobertas que figuraram
aquele século e, de certa forma, contribuíram para
alimentar a produção ficcional de Júlio Verne.
Aliado a essas inovações, temos que ressaltar as
inúmeras viagens feitas pelos pesquisadores e
aventureiros europeus e norte-americanos que vieram
conhecer e pesquisar o Novo Mundo. Alguns deles,
entusiasmados com a ideia do Novo Mundo e da
floresta Amazônica como topus de várias etnias e
riquezas na flora e fauna, cruzaram o oceano com
objetivo de fazer pesquisas e descobertas na enorme
floresta equatorial. Ao retornarem para seus países, em
sua maioria da Europa, publicaram em livros suas
pesquisas e impressões sobre a floresta, o que
despertou a cobiça de outros aventureiros a realizarem
novas pesquisas na Amazônia, muitas vezes fomentadas
por chefes de estados. A publicação desses textos na
Europa exerceu a função de transferir conhecimentos
sobre o Novo Mundo, a Amazônia e sua gente.
Como bem apontaram Michel Espagne e Michaël
Werner, é fundamental a transferência de
conhecimento e cultura de um povo para outro como
forma de compreensão da troca e assimilação de novas
culturas:
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É fundamental para o estudo das
“transferências culturais”
o
conhecimento
do
fluxo
econômico,
mobilidade
de
populações, os empréstimos de
ideias, de discursos, de valores,
de objetos, as interações entre
culturas e sociedades - ou
frações e grupos no interior de
uma sociedade, como forma de
compreender
a
interação
intercultural entre povos. (1987,
p.969-992)

Com isso, o conhecimento sobre os povos, fauna
e flora da Amazônia foram transportados para a Europa
pelos textos dos pesquisadores que nessa floresta
estiveram e tornaram referências fundamentais de
conhecimento dela. Basta citar La Condamine,
Humbuldt, Paul Marcoy, Spix e Martius, Wallace, Bates,
Agassiz e tantos outros que estiveram na Amazônia e
sobre ela escreveram.
Em meados do século XIX, houve na Europa a
mistura entre a aventura de viagens e a especulação
futurística, o que proporcionou uma literatura que
discutia e propunha a possibilidade do homem viajar
para outras dimensões e criar seres ou máquinas que
estariam muito além do seu tempo. No mesmo
percurso, também foram criadas sociedades futuristas
ou utópicas como forma de uma proposta e correção
ao nosso mundo. A literatura fantástica, neste sentido,
proporcionou também o homem alçar voos
imaginativos e especulativos na ciência, como por
exemplo, ir à lua no século XIX.
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É nesse cenário e momento de criação
tecnológica, de viagens e de descobertas, e da ficção
fantástica que Júlio Verne escreveu e publicou, em
1881, A Jangada Oitocentas léguas pelo rio Amazonas,
cujo palco ficcional é a Amazônia peruana brasileira.
Tendo apenas pisado uma vez nos Estados
Unidos da América, com seu irmão, e nunca em terra
brasileira ou peruana, Júlio Verne recorreu aos textos
publicados sobre a Amazônia e criou uma história
ficcional onde confluiu realidade, ficção e ciência. O
enredo de A jangada ainda está muito preso ao do
romance policial, em que há um criptograma a ser
revelado, como o de O escaravelho de Ouro, de Edgard
Allan Poe.
Em A Jangada, temos saga de João Dacosta, um
brasileiro injustamente condenado à morte pelo roubo
de diamantes na província de Minas Gerais no período
do Segundo Reinado (1840-1889) e pelo assassinato
dos soldados que faziam a escolta daquele valioso
carregamento, o chamado crime do Tijuca. Preso, João
Dacosta recebe a condenação de pena de morte,
porém consegue fugir e adota o nome falso de João
Garral na região da Amazônia peruana, no povoado de
Iquitos, onde pretendia trabalhar nas regiões dos
seringais e dos cauchos. Porém, vai trabalhar na
Fazenda do português Magalhães e casa com a filha
deste fazendeiro, Iaquita. Pouco tempo mais tarde, o
sogro morre e João Garral torna-se um fazendeiro
próspero da região e tem dois filhos: Benedito (Bento)
e Minha, sendo que esta pretende se casar com o
amigo de seu irmão, Manuel, na cidade de Belém. Esse
casamento torna-se o motivo da viagem até a capital da
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província do Pará, e para isso João Garral constrói uma
enorme jangada com uma grande estrutura para a
família, escravos e empregados para descer o rio
Amazonas. Nessa viagem, João Garral é denunciado em
Manaus por Torres, um capitão do Mato, e lá é preso e
fica esperando a sentença de morte, porém depois de
muito desespero e dor sua inocência é comprovada a
partir da revelação de um criptograma que Torres
possuía, onde apontava o verdadeiro culpado pelo
crime do Tijuco, em Minas Gerais. Após declarada a
inocência de João Garral, este retorna seu nome
verdadeiro, João Dacosta, e a viagem segue tranquila
até Belém, onde o casamento de sua filha acontece.
Publicada em forma de folhetim, essa narrativa
nos chamam a atenção não só pelas referências de
pesquisadores europeus que estiveram na Amazônia,
mas por outros elementos que contribuem e ancoram
para sua trama como, por exemplo, o criptograma e seu
desvendamento, o erro judicial, as chantagens de
Torres e a busca pela inocência e reconciliação como o
passado. Esses elementos aproximam essa história ao
modelo do romance policial e do melodramático. As
poucas cenas onde figuram Minha e Manuel –
pretendentes ao casamento – se aproximam da
proposta do romance romântico. A jangada construída
por João Garral possuía uma casa ricamente mobiliada
com varanda, jardim, “alojamentos” para escravos e
índios, depósito para suprimentos e uma igreja. Outro
elemento que satura bem a presença da tecnologia e
ciência é a descrição minuciosa e clínica da
decomposição do corpo humano. Isso se dá quando
Torres caiu ferido no rio Amazonas e morreu afogado,
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havendo a necessidade de resgatar rapidamente o
corpo no fundo do rio para pegar o criptograma que
estava em sua roupa. Nessa empreitada, inúmeras
tentativas foram realizadas, porém a mais eficaz foi o
uso do escafandro, que era usado por mergulhadores
para consertar o casco de navios no rio Amazonas.
O rio Amazonas é o espaço
privilegiado desse romance,
pois a história se passa, na sua
maioria, quando a jangada
está navegando nele, em
pequenas cidades às margens
desse rio e em Manaus. O rio é
a enorme estrada, cheia de
perigos, que a jangada segue
seu curso, com os troncos
grandes e bancos de areias a
serem desviados. Ele é o
mesmo que serve peixes e
irriga a floresta que oferece
açaí, frutas de palmeiras,
mandioca e seus derivados. O
ataque de jacarés caimãos à
jangada, a farta quantidade de
tartarugas com seus ovos, que
se faziam manteigas, o peixe
boi
e
pirarucu,
são
demonstrações da rica vida
animal
que
o
rio
proporcionava. Ao descer este
rio, o narrador se encanta com
a beleza das índias de tribos
que
habitavam
às
suas
margens.
Esse
mesmo
narrador se mostra atento a
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todas
as
mudanças
e
transformações ocorridas na
região
ao
denunciar
o
desparecimento de tribos,
como os Curicicuris e os
Sorimaos (VERNE, s/d, p.47). A
chegada do homem branco à
Amazônia proporcionou o
rápido desparecimento de
muitas tribos ali existentes,
fato esse que Júlio Verne
denunciou de forma enfática
por meio de um narrador que
se maravilhava e se encantava
com a floresta, porém estava
atento ao desaparecimento de
etnias e ao apagamento de
suas culturas. O processo
escravagista no Brasil é um
fator gritante que o narrador
põe em discussão num
momento em que já se
mostrava insustentável no
mundo, porém ainda estava se
arrastando
no Brasil. A
escravidão na Amazônia já
estava quase extinta e a lei do
Ventre Livre já estava em vigor
em todo o país. Porém, a
presença de escravos no
romance é uma demonstração
de que, a partir de meados do
século XIX, muitos países da
América
do
Sul
ainda
permaneciam com o sistema
de escravidão dos povos da
África e índios da América do
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Sul. A escravidão nos chama a
atenção
em
algumas
passagens desta história, pois
Júlio Verne ainda projeta sobre
essa obra alguns resquícios do
sistema de escravatura que já
caminhava para o final.
Exemplo
disso
vê-se
claramente
em
duas
personagens: Cibele, negra
alforriada, e Lina, “mulatinha”,
que ficava à disposição de
Minha: ficava incompleto o
bosquejo da família Garral se
não falássemos do numeroso
pessoal da fazenda.
Em primeiro lugar convém
mencionar uma velha preta de
sessenta anos de idade,
chamada Cibele, livre por
vontade de seu amo, escrava
pela afeição que lhe consagrava e a toda a família, e que
tinha sido ama de Iaquita.
Fazia parte da família e tratava
por tu tanto a filha como a
mãe. Toda a vida da excelente
criatura se havia passado
naqueles campos, no meio
daquelas florestas, naquela
margem do rio, que limitava o
horizonte da fazenda. Tinha
vindo para Iquitos no tempo
em que havia ainda o trafico
da escravatura, e nunca saíra
da aldeia. Ali casara, e tendo
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enviuvado cedo e perdido o
filho único, ficara para sempre
ao serviço de Magalhães. Do
Amazonas não conhecia mais
do que a toalha de agua que
lhe corria por diante dos olhos.
Havia também, especialmente
destinada ao serviço de Minha,
uma linda e risonha mulata, da
mesma idade que a ama e que
lhe
era
afeiçoadíssima,
Chamava-se Lina. Era uma
gentilíssima
rapariga,
um
pouco caprichosa, dessas que
tomam ás vezes demasiada
confiança, mas ás quais tudo
se perdoa por causa da
enorme dedicação que têm a
suas amas. E como era viva,
buliciosa e meiga, deixavamlhe fazer tudo o que lhe vinha
á cabeça.
Quanto aos serviçais, havia-os
de duas espécies, a saber: uns
cem índios, pouco mais ou
menos, assalariados para o
amanho
da
fazenda,
e
duzentos pretos que ainda não
eram livres, mas cujos filhos
não nasciam já escravos. João
Garral
precedera
neste
caminho o governo brasileiro.
Demais, naquele país os pretos
vindos de Benguela ou do
Congo foram em todo o tempo
tratados com mais amenidade
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de que em outros. Escusamos
de dizer que na fazenda de
Iquitos nunca houve desses
tristes exemplos de crueldade,
que são tão frequentes nas
plantações
estrangeiras.
(VERNE, s/d, p.31-32)

Deve-se atentar que a fazenda de Magalhães,
sogro de João Garral, estava fixada no Peru, na região
de Iquitos, na fronteira com o Brasil, e a abolição da
escravatura no Peru só viria acontecer em 1855, três
anos mais tarde ao do início da história, 1852, com o
presidente Ramón Castilla y Marquezado. Naquele
momento, no Brasil, havia apenas a lei Eusébio de
Queiróz, de 1950, que proibia o comércio de escravos
para o Brasil, porém sem muito efeito prático. Cibele se
encontrava legalmente na condição de alforriada pela
piedade do fazendeiro Magalhães, mas vivia uma
liberdade velada pela “boa mansidão” de seu senhor,
permanecendo sua condição de serviçal. A função que
exercia e que tinha exercido – ama de leite – e modo
como desenvolvia suas funções na fazenda eram a
continuidade velada do sistema de escravidão. O
mesmo podemos ver na mulatinha Lina, que ficava à
disposição de sua “senhora” Minha, filha de João Garral
e Iaquita. Cumprindo a função de serviçal, essa
mulatinha teve, ao término da narrativa, um fim feliz ao
se casar com Fragoso, cabelereiro, homem branco e
livre.
Outro fato que nos chama a atenção quanto à
escravidão é a profissão exercida por Torres, que era
capitão do mato. Sua posição e profissão retomam a
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insustentabilidade do sistema de escravidão naquele
momento:
O homem que acabava de
reler aquele documento era
um simples capitão do mato.
No Brasil designasse por esta
denominação: capitães do
mato, os agentes empregados
na busca dos pretos fugitivos.
É uma instituição que data de
1722. Naquela época as ideias
contrárias à escravidão não
haviam aparecido senão no
espírito de alguns filantropos.
Mais de um século devia ainda
decorrentes que os povos
civilizados as admitissem e
aplicassem. Parece, todavia,
que é um direito, o primeiro
dos direitos naturais para o
homem, ser livre, senhor seu;
e, apesar d'isto tudo, milhares
de anos haviam passado antes
que
a
algumas
nações
ocorresse
o
generoso
pensamento de se atreverem a
proclamá-lo.
Em 1852 – ano em que se
passa esta história, – havia
ainda escravos no Brasil e, por
consequência, capitães do
mato para os caçar. Razões de
economia política haviam
retardado
a
hora
da
emancipação geral, mas já o
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preto tinha o direito de se
resgatar e os seus filhos
nasciam livres, Estava, pois,
bem próximo o dia em que
aquele magnífico país em cujo
território
caberiam
três
quartas partes da Europa,
deixaria de contar um único
escravo entre os seus dez
milhões de habitantes.
Em verdade o ofício de capitão
do mato estava destinado a
desaparecer brevemente, e,
naquela época, os lucros
produzidos pela captura dos
fugitivos tinham diminuído de
modo sensível. Ora se, durante
o longo período em que os
proventos do ofício foram
grandes os capitães do mato
formavam uma classe de
aventureiros, as mais das vezes
composta de libertos, de
desertores, que mereciam
pouca estima, compreende-se
facilmente
que
naquela
ocasião os caçadores de
escravos não deviam pertencer
senão à escória da sociedade,
e, muito provavelmente, o
homem do documento não
envergonhava
a
pouco
respeitável milícia dos capitães
do mato. (VERNE, s/d, p.4-5)
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A citação acima revela, de forma clara, a
insustentabilidade ao modo de escravidão no Brasil em
1852, início da narrativa. Como não havia mais escravos
fugitivos, Torres estava em situação ruim e vivia da caça
de animais da floresta, por isso se encontrava na
condição de “desclassificado”. Como já citado, em 1850,
foi decretada a extinção do comércio de escravos para
o Brasil, isso fez com que muitos fazendeiros já se
inclinassem para o sistema de produção com
trabalhadores pagos por serviços. A função de capitão
do mato, consequentemente, já se encontrava em
situação de extinção, visto que já existia um clamor
mundial para a abolição da escravatura, pois países da
Europa e Estados Unidos já estavam se engrenando no
modo de produção baseado no sistema de trabalho. A
Inglaterra, no início do século XIX, já tinha várias
cidades populosas e um contingente enorme de
operários, explorados pelos industriários, trabalhando
nas indústrias. A manutenção do sistema escravocrata
na América do Sul também já não era mais interessante
para os Estado Unidos da América e países da Europa,
visto que eles já haviam feito a Revolução Industrial e
precisavam encontrar farto mercado consumidor para
comprar seus produtos.
Em outro momento, a ideia de servo e senhor
entre branco, negros e índios é mais nítida quando
vemos a arquitetura da jangada e a presença de uma
espécie de senzala destinada para os escravos:
Para os índios mandara João
Garral construir uma espécie
de choças sem parede, cujo
teto
de
folhagem
era
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sustentado por troncos de
arbustos. O ar circulava
livremente através dessas
construções
abertas
e
balouçava as redes suspensas
no interior. Ali ficariam os
indígenas, entre os quais se
contavam três ou quatro
famílias, alojados exatamente
como em terra.
Os pretos haviam também
encontrado na jangada as suas
cubatas habituais. Diferiam das
choças dos índios em que
eram
hermeticamente
fechadas nas quatro faces,
n’uma das quais somente
havia abertura.
Os índios, acostumados a viver
ao ar livre, em plena liberdade,
não teriam podido habituar-se
àquela espécie de prisão de
cubata que convinha à vida
dos pretos. (VERNE, s/d, p.82)

Até mesmo na jangada, os escravos não
desfrutavam de uma situação menos degradante do
que na fazenda de João Garral. Na enorme jangada, foi
construída uma senzala similar às das fazendas do
Brasil, onde os escravos eram encerrados. Os índios,
como resistiram à escravidão, tinham um lugar próprio
e dormiam de acordo com seus costumes.
Outro ponto a ser destacado nesse romance são
referências a cronistas que estiveram na Amazônia que
são citadas corriqueiramente pelo narrador. Textos
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como os de Wallace, Bates, Humboldt, Agassiz, Lister
Maw, Spix e Martius, Franz Keller, La Condamine e Paul
Marcoy são referenciados como forma de dar explícita
veracidade ao leitor quanto aos lugares, etnias, fauna e
flora da Amazônia citados na obra:
E não creia ninguém que o
system
hidrográfico
do
Amazonas
seja
pouco
conhecido!
Já no século XVI Orellano,
tenente de um dos irmãos Pizarros, descia o rio Negro,
desembocava no grande rio
em 1540, aventurava-se sem
guia através daquelas regiões,
e após dezoito meses de uma
navegação que descreveu
maravilhosamente.
Em 1636 e 1637 o português
Pedro
Teixeira
subia
o
Amazonas até ao Napo, com
uma flotilha de quarenta e
sete pangaios.
Em 1743 La Condamine, depois
de haver medido o arco do
meridiano
no
Equador,
separava-se dos seus companheiros Bouguer e Godin des
Odonais, embarcava no Chincipé, descia-o até á sua
confluência com o Maranhão,
chegava á embocadura do
Napo no dia 31 de julho, a
tempo de observar uma
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emersão do primeiro satélite
de Júpiter, - o que deu ensejo
a este Humbold do século XVIII
para fixar com exatidão a
longitude e latitude d'aquele
ponto, visitava as aldeias das
duas margens, e, no dia 6 de
setembro chegava ao forte do
Pará. Esta imensa viagem devia
ter resultados consideráveis:
não só ficava cientificamente
fixado o curso do Amazonas,
mas parecia quase certo que
este rio comunicava com o
Amazonas.
Cinquenta e cinco anos depois
Humboldt
e
Bonpland
completavam os preciosos
trabalhos de. La Condamine,
fazendo o mapa do Maranhão
até ao rio Napo.
Desde essa época o Amazonas
não cessou de ser visitado, e
todos os seus principais
afluentes.
Em 1827 Lister-Maw, em 1834
e 1835 o inglês Smith, em 1844
o
tenente
francês
com
mandante da Boulonnaise, o
brasileiro Valdez em 1840, o
francês Paulo Marcoy de 1848
a 1860, o imaginoso pintor
Biard em 1859, o professor
Agassiz de 1865 a 1866, em
1867 o engenheiro brasileiro
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Franz
Keller-Linzenger
e
finalmente em 1879 o doutor
Crevaux, exploraram o curso
do rio, subiram diversos dos
seus afluentes e reconheceram
que
são
navegáveis
os
principais tributários.
Mas o facto mais importante
que honra o governo brasileiro
é o seguinte:
No dia 31 de julho de 1857,
após numerosas contestações
de fronteira entre a França e o
Brasil no limite da Guiana, o
curso do Amazonas, declarado
livre, foi aberto a todas, as
bandeiras, e, com o fim de pôr
a pratica ao nível da teoria, o
Brasil negociou com os países
limítrofes a navegação de
todas as vias fluviais na bacia
do Amazonas. (VERNE, s/d. –
grifo do original)

Hoje há linhas de vapores, em correspondência
direta com Liverpool, que sulcam o rio desde a foz até
Manas; outras sobem até Iquitos; outras finalmente
penetram até ao coração do Peru e da Bolívia pelo
Tapajós, pelo Madeira, pelo rio Negro e pelo Purus.
(VERNE, s/d, p.46-47). As descrições da flora nos
lembram das mesmas e inúmeras feitas por Agassis em
sua expedição e pesquisa nos rios Amazonas e Negro.
Não há dúvida que Júlio Verne tenha tido forte
influência das narrativas e pesquisas realizadas por Paul
Marcoy, Viagens do Oceano Pacífico ao Oceano
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Atlântico através da América do Sul, e publicadas
em 1867 pela revista Le tour Du Monde. Outras
informações precisas sobre o rio Amazonas, Júlio Verne,
provavelmente, encontrou nas publicações do
colombiano Rafael Reyes no Bulletin de la Société de
Géographie publicado em 1875. Pelas citações que
Júlio Verne faz de Franz Keller, não resta dúvida que
Voyage d’Exploration sur l’Amazone et le Madeira,
foi outra fonte que serviu para conhecimento da
terra que ele nunca pisou.
A coleta da borracha pelos índios, registrada por
La Condamine, Spix e Martius, demonstra um processo
extrativo que já estava ganhando força econômica na
região e a vida social e econômica da pequena Manaus
já ia se transformando em razão do impulso do
comércio e exportação da Hevea brasiliensis. Isso foi o
que interessou João Garral a partir para a região de
seringais peruanos no Alto Amazonas, na fronteira com
o Brasil, para trabalhar lá e ganhar dinheiro, porém
aceitou o convite de Magalhães para trabalhar na
fazenda e por lá ficou até se tornar um fazendeiro
próspero:
Tinha na fisionomia esse não
sei que, indicio infalível do
homem sincero, cujo modo de
pensar
é
reto
e
são.
Magalhães,
completamente
enfeitiçado por ele, ofereceulhe ficar na propriedade, onde
poderia fazer tudo aquilo de
que era capaz o digno
fazendeiro.
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João Garral aceitou sem
hesitar. A sua tensão era entrar imediatamente para um
seringal,
exploração
de
caoutchouc, onde um bom
operário
podia
ganhar,
naquela época, cinco ou seis
piastras por dia e ter
esperança de chegar a capataz,
ainda quando a fortuna o não
ajudasse; mas observou-lhe
Magalhães que, se por um lado
era tentador o salario, por
outro não se encontrava
trabalho nos seringais senão
no tempo dos recolhimentos,
isto é, durante alguns meses
somente, o que não podia
constituir posição duradoura,
como o mancebo devia
desejar. (VERNE, s/d, p.26)

Em outras passagens, a extração e comércio da
borracha aparecem como fortes elementos de
enriquecimento da região:
Em primeiro lugar, sete mil
arrobas
de
caoutchouc
compunham a parte mais
preciosa da carga, pois a libra
d’este produto valia então de
600 a 700 réis (moeda
portuguesa) (VERNE, s/d, p.83
– grifo do original)

Naquele momento, o comércio da borracha já
estava ultrapassando o dos outros produtos naturais da
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floresta e as cidades iam se inchando de trabalhadores
que se aventuravam na extração da Hevea brasiliensis.
Esse é outro fato que Júlio Verne não deixou passar
despercebido em A Jangada, ao tentar ser fiel com a
realidade do momento. Em outra passagem, o escritor
nos traz noções precisas sobre a árvore da borracha, a
extração do látex e o beneficiamento para transporte:
Durante os dias seguintes, a
jangada passou além da
entrada dos furos Câmara, Aru,
Yuripara, da margem direita,
cujas águas, em vez de se
despejarem no Amazonas, vão
para o sul alimentar o rio
Purus e veem por ele ao
grande rio. No dia 10 de
agosto, às cinco horas da
tarde, fazia-se escala na ilha
dos Cocos.
Havia ali um seringal. Este
nome provém da arvore
caoutchouc seringueira, cujo
nome científico é simphonia
elástica.
Diz-se que, por negligência, ou
má exploração, o numero
d’estas arvores diminui na
bacia do Amazonas; mas as
florestas de seringais são ainda
considerabilíssimas
nas
margens do Madeira, do Purus
e outros afluentes do rio.
Estavam ali uns vintes índios,
colhendo e manipulando o
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caoutchouc, operação que se
faz
mais
especialmente
durante os meses de maio,
junho e julho.
Depois de terem verificado
que
as
árvores,
bem
preparadas pelas cheias do rio
que tinham inundado os
troncos até a altura de quatro
pés pouco mais ou menos, se
achavam em boas condições
para a colheita, os índios
haviam metido mãos à obra.
Deram golpes no ramo das
seringueiras e fixaram por
baixo da ferida pequenos
vasos que deveriam ficar
cheios no espaço de vinte e
quatro horas, de um suco
lácteo, que se pode também
colher por meio de um bambu
oco e de um recipiente
colocado ao pé da árvore.
Colhido o suco, os índios, para
que se não isolem as suas
partículas
resinosas,
submetem-no
a
uma
fumigação sobre fogo de nozes
de palmeira assai. Estendendo
o suco sobre uma palheta de
madeira e movendo-a de um
lado para o outro por entre o
fumo,
produz-se
quase
instantaneamente
a
sua
coagulação; torna-se de cor
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parda amarelada e solidificase. As camadas que se formam
sucessivamente são então
extraídas da palheta; põe-nas
ao sol e elas endurecem-se
mais ainda, adquirindo então
aquela cor escura que toda a
gente conhece.
É nesta ocasião que termina o
fabrico. (VERNE, s/d, p.159160)

Para Mário Ypiranga Monteiro, A Jangada, de
Júlio Verne não é um romance do ciclo da borracha,
nem da natureza contra o homem, mas sim do drama
humano, da exploração do homem pelo homem tendo
a Amazônia como palco da história:
Júlio Verne não referiu a
Amazônia em termos infernistas
(existem descrições fiéis de
Manaus a Barra) nem seu
romance pertence ao ciclo
econômico da borracha. O tema
injustiça social, na base da
exploração do homem pelo
homem com assento no seringal
não havia alcançado talvez
aquelas dimensões nauseantes,
suscetíveis
de
socializar
sensibilidades estéticas ou então
as trágicas repercussões não
haviam ainda ultrapassado as
fronteiras físicas da Amazônia.
(MONTEIRO, 1976, p.76)

1103

A afirmação desse crítico da literatura e cultura
da Amazônia tem sua verdade, porém Júlio Verne não
deixou de dar atenção à extração e comercialização da
borracha, que estava alterando a economia da região.
Em A Jangada é latente o esforço de Júlio Verne
em manter o projeto inicial dos viajantes em divulgar o
Novo Mundo e revelar as maravilhas de outras terras.
Nesse projeto, esse romance torna um objeto de
propaganda e difusão da Amazônia no velho continente
ao aguçar ainda mais o desejo e cobiça de conhecer e
explorar a terra nova.
A família de João Garral é um exemplo do
modelo de família patriarcal do fim do período imperial
em que a escravidão ainda reinava em nosso país. João
Garral é o senhor, proprietário e habilidoso fazendeiro
da região, com mulher e filhos, escravos e índios que
lhe prestavam serviços. As posturas e atitudes dos
membros dessa família descrevem o modelo clássico da
cultura brasileira no final do século XIX como expressão
da concentração do poder nas mãos do um fazendeiro.
Um outro aspecto que chama a atenção do leitor
nessa obra é o narrador em terceira pessoa que narra a
história sob o olhar de um atento forasteiro que tudo
registra e se deslumbra com a imensidão da floresta.
Como bem apontou Gérad Genette, em Discurso da
Narrativa, esse tipo de narrador também pode ser
classificado como heterodiegético, por estar de fora da
história, porém tem domínio de tudo (GENETTE, s/d,
p.244-250): O narrador, tomado pela maravilha e
exuberância da floresta, deixa isso transparecer
claramente ao leitor ao narrar a magnitude e
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superioridade do rio Amazonas a outros grandes rios de
outras partes do mundo:
Às belezas deste rio sem rival,
que banha o país mais belo do
globo, conservando-se quase
constantemente alguns graus
abaixo da linha equatorial,
convém acrescentar ainda uma
qualidade que não possuem nem
o Nilo, nem o Mississipi, nem o
Livingstone, antigo Congo-ZaireLoualaba. (VERNE, s/d, p.45)

Segundo Neide Gondim, o narrador de A Jangada
se maravilha tanto com a
natureza quanto com o
progresso e endeusa a floresta
da mesma forma que tece
elogios à capacidade humana
de construir o futuro, fazendo
avançar a civilização (1996,
p.149)

Obviamente, o narrador está voltado para a visão
de progresso e tecnologia que a Europa já estava
passando e via na Amazônia, terra jovem e ainda
desconhecida, amplo terreno para se aplicar as
tecnologias e invenções criadas pelo homem. Ao
mesmo tempo, esse mesmo narrador estava atento a
essa noção de progresso que promovia o extermínio
das etnias indígenas e o apagamento de suas culturas.
A entrada da cultura europeia e do homem branco na
Amazônia tornou-se preocupante na visão do narrador,
como fatos da irreversibilidade do ingresso do
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progresso e do processo de aculturação das populações
da região amazônica. Isso fica claro quando o
cabelereiro Fragoso desembarca em Tabatinga e corta o
cabelo de várias pessoas da região, principalmente
índios, usurpando a cultura indígena com seu próprio
estilo de corte de cabelo. O processo de aculturação na
Amazônia, apresentado com preocupação por parte
narrador, fica mais evidente quando, em Tefé, as
mulheres, filhas de funcionários e comerciantes usavam
roupas típicas às das mulheres de Paris.
É por meio desse mesmo narrador que o leitor
toma conhecimento das etnias existentes na Amazônia
e que estavam sendo dizimadas pelo homem branco. O
narrador, nessa obra, recebe a função didática de
fornecer ao leitor todos os aspectos do Brasil: sociais,
biológicos, geológicos, geográficos, históricos etc. Isso
se confirma ao termos a explicação sobre a profissão de
capitão do mato, já quase extinta, que Torres exercia; o
modelo de família patriarcal de João Garral em sua
fazenda; a escravidão e algumas poucas leis contra o
sistema escravagista no Brasil, como carta de alforria,
lei do Ventre Livre etc. Vê-se, assim, um narrador que
desempenha, além de sua função normal de categoria
da narrativa, a função didática de instruir o leitor sobre
novas terras, sociedade e ciência.
Em A Jangada, nos deparamos diante da odisseia
e do saber da ciência transmitidos por um narrador que
se deslumbra com as maravilhas e perigos da floresta:
As
viagens
extraordinárias
nutrem a ambição de percorrer
por inteiro: o mundo global, o
saber integral. Conhecer as
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técnicas, percorrer o seu
estabelecimento inteiro. A ilha
misteriosa; visitar muitos países,
aprender muitos saberes e, se
possível, percorre-los. Completar
ao mesmo tempo a volta em
torno da terra e das ciências, a
circunavegação do espaço e dos
conhecimentos.
Saber
astronomia para atravessar os
mares ou atravessar os mares
para aprender astronomia. Saber
geologia para ir até a Terra (o
cientista) ou ir ao centro da Terra
para aprender geologia (seu
sobrinho). Saber biologia para ir
descer ao fundo dos mares
(Nemo), correr esse mundo
silencioso para aprender biologia
marinha (o leitor) etc. Júlio Verne
encena
uma
espécie
de
equivalência ou de paralelismo
entre o conjunto do mundo
explorado e o conjunto do saber
adquirido. Pierre-Jules Hetzel
pede a Júlio Verne que explique
isso ao público. O Magasin d’
education et de Récréation
[Revista
de
educação
e
Recreação] ensina o mundo
global e a ciência inteira,
decerto, mas também difunde a
crença
nesse
paralelismo.
(SERRES, 2007, p.30-31 – grifo do
original)
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Publicada pela Biblioteca de Educação e Recreio,
de Hetzel, é notável as descrições e informações sobre
a floresta, sua fauna e flora, assim como as lendas e
histórias dos rios feitas pelo narrador com clara
intenção de instruir o leitor sobre a história, geografia e
hidrografia da Amazônia, cujas bases estão nos textos
dos cronistas antecessores que nessa floresta
estiveram.
Com o intuito de entreter e educar, A Jangada,
na coleção As Viagens Extraordinárias, desenvolve a
função de transmitir para o leitor – notadamente
jovens – saberes sobre a Amazônia, sua flora, fauna e
povos.
Seguindo a filosofia de obras didáticas com o
intuito de educar os leitores sobre lugares
desconhecidos, o narrador dessa história fica
incumbido de desenvolver o papel de explicar os
diversos espaços em que a jangada desliza. As
descrições são precisas e correspondem com a
realidade histórica daquele momento da Amazônia:
Mas, nesta medalha do futuro,
há um reverso.
Os progressos não se realizam
sem detrimento das raças
indígenas.
No alto Amazonas bastantes
raças de índios têm desparecido
já, entre outras os Curicicurus e
os Sorimaos. No Putumaio, onde
se encontram ainda alguns Yuris,
os Yauas abandonaram-no para
se refugiarem em longínquos
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afluentes,
e
os
Maoos
desertaram das suas margens
para andarem vagueando, em
pequeno numero, nas florestas
do Japurá!
O rio Tunantins acha-se quase
despovoado,
e
restam
unicamente algumas famílias
nômadas na foz do Jurua. O Tefé
está quase abandonado e poucas
relíquias há já da grande nação
Umaua, junto da nascente do
Japuru. Dos antigos Manoas, só
algumas famílias nômadas. Nas
margens do rio Negro, região
onde chegou a haver vinte e
quatro nações diferentes, não
aparecem já senão mestiços,
filhos
de
portugueses
e
indígenas.
É a lei do progresso. Os índios
hão de desparecer. Diante da
raça anglo-saxonica esvaziaramse Australianos e tasmânios.
Diante dos conquistadores do
Far-West somem-se os índios da
América do Norte. Talvez um dia
os árabes sejam aniquilados pela
colonização francesa. (VERNE,
s/d, p.47- 48)

As longas descrições e físicas e sociais das tribos,
flora e fauna são recursos didáticos que Júlio Verne
recorreu, a partir da leitura dos textos dos
pesquisadores que na Amazônia estiveram, para
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produzir uma história a partir dos elementos reais,
como forma de melhor convencer e fazer com que o
leitor tivesse um conhecimento seguro daquela região,
desconhecida, a qual se denominava Novo Mundo.
A estrutura desse romance está calcada nas
prolepses
analepses
heterodiegéticas
e
homodiegéticas, segundo Gérard Genette (s/d, p.3867). A história inicia com uma prolepse onde aparece o
criptograma que o narrador revela estar sob a posse de
Torres. Não se tem mais informação sobre o misterioso
criptograma. Apenas quando a jangada com a família
Garral está perto de Manaus que o leitor passa ter
conhecimento do que aquele documento significava
para vida de João Garral. No decorrer da narrativa,
inúmeras analepses aparecem como forma de explicar
fatos decisivos para a compreensão da história, como
por exemplo: a verdadeira história do crime do Tijuca,
porque João Garral foi preso e fugiu da prisão. Em
forma de cortes, na continuidade da narração, as
analepses exercem a função de explicar para o leitor
como a trama vai ganhando forma e como o crime do
Tijuca gerou um erro judicial em que João Dacosta
injustamente foi condenado. A busca pela verdade por
parte desse personagem se faz a partir do recurso
desses retornos ao passado como forma de correção de
um crime que não cometeu. A própria criação do
criptograma e desvendamento final dele também passa
pela técnica de retorno ao passado, pois é pela
decifração desse documento que Ortega, o verdadeiro
criminoso, pôde deixá-lo como prova da inocência de
João Garral e este pôde livrar-se da execução e voltar a

1110

ter a sua verdadeira identidade no Brasil sem qualquer
crime na justiça.
A narração dessas analepses e prolepses tem
uma velocidade mais rápida do que o normal de toda a
história, típico do sumário, onde se narra rapidamente
um acontecimento no passado (GENETTE, s/d, p.95 99). Por serem capítulos que retomam a história de
alguns personagens ou explicação de algum fato como,
por exemplo, o crime do Tijuca, a narração tem um
ritmo mais rápido. Já no restante da história, a narração
transcorre de acordo com o deslizar da jangada sobre o
rio Amazonas e os movimentos da natureza. Seguindo o
modelo de uma trama folhetinesca, na narrativa temos
um vilão, Torres, que chantageia o protagonista,
ameaçando revelar sua verdadeira identidade. Diversas
cenas da história são ilustradas por gravuras e mapas,
denotando a imensidão, maravilha e voragem da
natureza com um drama que se constrói tanto na
linguagem escrita, como visual, o que contribuem para
o melhor entendimento da história e fixação do leitor
ao texto. O trabalho de ilustração ficou por conta do
viajado ilustrador de gravuras Benett, que colaborava
com Pierre-Jules Hetzel para coleção Les Voyages
Extraordinaires, uma série de histórias criadas por Júlio
Verne, cujo objetivo principal era tanto o didático –
educar os leitores – quanto o científico – conhecer
outras terras do planeta. Publicado como folhetim no
Magasin d’Education et Recréation, entre janeiro e
dezembro de 1881, no mesmo ano veio a lume a obra
como livro em dois volumes para a Bibliothèque
d'Éducation et de Récréation, acompanhado de dois
mapas intitulados Cours de L'Amazone. Ainda no
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mesmo ano, foi traduzido no Brasil pela Livraria de
Baptiste-Louis Garnier.
A intenção de Pierre-Jules Hetzel era conciliar
ficção com ciência de modo didático e atraente, o
conhecimento tanto da ciência como de novas terras. O
caráter pedagógico d’As Viagens Extraordinárias
conseguiu trazer ao público leitor as maravilhas das
novas terras com as inovações da ciência. Os leitores
eram conduzidos à imaginação sobre novos povos e
culturas. Nessas narrativas, a história e geografia de
diversas partes da terra tornaram aulas a enriquecer o
conhecimento e instruir os leitores quanto a novos
lugares, etnias, fauna e flora. Permeada pela fantasia,
história, geografia, ciência e trama, narrativas como
essas deslumbravam os leitores do século XIX na França
e no mundo. E assim, a atividade de conhecimento do
mundo pelos aventureiros e pesquisadores que
deixavam a Europa em busca de novas terras e fazer
pesquisas, era dado sequência pelo viés da ficção
científica e fantástica de Júlio Verne. O resultado disso
não foi apenas o conhecimento de novas terras e povos
às pessoas comuns, mas também o conhecimento e
acesso de resultados das ciências às pessoas pouco
informadas. Com isso, a instrução moralista transmitida
pela Igreja passou a ser substituída pela laica da
ciência, e a ficção científica passou a ganhar vigor com
os textos publicados na série As Viagens
Extraordinárias.
Um outro elemento importante nesse romance é
que a descida da jangada pode ser vista como retorno
de reconciliação e correção do passado de João
Dacosta. Esse fato se confirma na intenção de João
1112

Garral em encontrar seu antigo advogado que já estava
na condição de Juiz – Juiz Ribeiro – em Manaus e tentar
reverter o julgamento, o qual o incriminou
erroneamente, e assim retomar ao seu verdadeiro
nome de João da Costa. Porém, Ribeiro morreu antes
de João Garral chegar a Manaus e o juiz que o
substituiu – Vicente Jarriguez – teve conhecimento, por
meio de Torres, que João Garral, que havia fugido da
prisão e ido para o Peru, estava chegando a Manaus, e
assim que este chegou à cidade, de imediato foi preso
pelo novo juiz e seria enforcado, cumprindo a pena da
condenação:
O retorno ao passado deverá ser
uma volta à origem, geralmente
acompanhada pelo sofrimento.
O homem não pode fugir sempre
de seu passado – foi pensando
assim que Garral resolveu
atender aos rogos de Iaquita em
descer o rio até Belém para o
casamento de Maria em com
Manuel Valez. (GONDIM, 1994,
p.154)

Da mesma forma, vê-se o arrependimento do
verdadeiro criminoso do crime do Tijuca ao fazer um
criptograma como forma de reconstruir seu passado.
Ortega era um dos soldados defensores do
carregamento de diamantes de Vila Rica para o Rio de
Janeiro, assim como João Garral, porém ele, com a
ambição de enriquecer, se aliou a bandidos que
atacaram o comboio, mataram os soldados e levaram a
carga. Porém Ortega foi traído pelos ladrões e ficou na
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miséria, o que o fez ir trabalhar no Norte do país como
capitão do mato, na fronteira com o Peru, onde
conheceu Torres, que se tornou seu amigo. Vivendo na
miséria, em razão da profissão de capitão do mato,
Ortega teve notícias que João da Costa estava vivendo
na região de Iquitos, no Peru, e com a intenção de se
livrar da angústia de ver um colega seu ser condenado
injustamente, revelou o crime a Torres e fez um
criptograma com um segredo que revelou apenas a
este seu amigo e pediu que ele o entregasse a João da
Costa, pois Ortega já estava muito fraco e estava
prestes a morrer e não queria que seu amigo João
Dacosta ficasse o resto da vida na condição de fugitivo:
A lembrança de seu crime
causava-lhe horror. Sabia que,
em seu lugar, fora condenado
alguém! Sabia que, esse alguém
era o seu colega João da Costa!
Sabia finalmente que, apesar
deste inocente ter podido
escapar á pena última, nem por
isso deixava de estar condenado
à morte!
Ora aconteceu que, por acaso,
durante uma expedição da
milícia, realizada alguns meses
antes,
além
da
fronteira
peruana, Ortega chegou aos
arredores
de
Iquitos,
e
encontrando João da Costa,
conheceu-o logo.
Foi então que se resolveu a
reparar, tanto quanto fosse
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possível, a injustiça de que era
vitima o seu antigo colega.
Descreveu num documento
todos os fatos relativos ao
atentado de Tijuco, mas fe-lo sob
a misteriosa forma que se sabe,
porquanto tencionava enviá-lo
ao fazendeiro de Iquitos
juntamente com a cifra que lhe
abria a leitura.
A morte porém ia opor-se a que
ele levasse a cabo esta obra de
reparação. Gravemente ferido
num combate com os pretos do
Madeira,
Ortega
sentiu-se
perdido. (VERNE, s/d, p.142)

Porém, Torres passou a usar o criptograma como
forma de chantagear João Dacosta e obter a filha deste
em casamento, ou o entregaria à justiça, e só o
desvendamento com o criptograma poderia salvar João
Dacosta da condenação. Assim, Ortega, ao fazer o
criptograma, também busca sua reconciliação com o
passado ao tentar amenizar a dor em sua mente do
crime que cometeu, livrando João Dacosta de um crime
que não cometeu.
Assim, a jangada, ao deslizar sobre o rio
Amazonas, representa o devir do conhecimento aos
modelos da narrativa de viagem. A Amazônia, por meio
desse romance, passa a ser conhecida na Europa, assim
como os outros textos de pesquisadores e aventureiros
que nela estiveram. Porém, agora a leitura não está
voltada para um público específico e reduzido, mas sim
a todos os leitores e, notadamente, os jovens e pessoas
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com menos instrução, seguindo a filosofia de entreter e
educar.
A Jangada: oitocentas léguas pelo rio Amazonas,
nesse sentido, é um diálogo com a ciência, tecnologia,
aventura, descoberta e saber no século XIX. A função
pedagógica de transmitir conhecimento é realizada na
trama no desvendamento de um criptograma e na
correção do passado de um personagem, João da
Costa. Por meio desse mistério e drama, o leitor passa
a ter conhecimento da Amazônia, do rio Amazonas e
seus afluentes, da rica flora e fauna e das populações
que habitavam a maior floresta do planeta.
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Rosália Maria Carvalho Mourão (UFPI)

A obra Contatos imediatos dos besouros
astronautas, de Assis Brasil, foi lançada com este título
em 1985 pela editora Nórdica, mas em 1991, quando a
obra foi relançada pela editora Vigília, o nome foi
alterado para O menino do futuro. A mudança de título
deu-se por uma questão editorial; os editores
acreditavam que o primeiro título, além de muito
longo, não era muito vendável, por isso resolveram
trocá-lo.
Em entrevistas e palestras, quando perguntado
sobre o processo de criação desta obra infantil, o autor
conta uma história no mínimo interessante. Segundo
ele, ao passar alguns dias na casa de um amigo, em um
passeio com este, pelo leito de um rio seco e fazendo
observações sobre a natureza e Literatura, depararamse com uma pedra que lhes chamou a atenção. A pedra
era lisa, de um tom brilhante e tinha o formato de um
disco voador. Depois de observarem bem e imaginarem
muito acerca da pedra, resolveram levá-la a um outro
amigo, que poderia fazer um raio-x e parti-la para
observá-la melhor. Ao fazerem isso, encontraram
dentro dela o que parecia ser duas joaninhas
praticamente intactas, incrustadas na pedra em
formato de disco voador. A partir daí a imaginação do
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autor criou toda a história que será objeto deste
estudo.
O objetivo é analisar o fantástico e o fantásticoestranho nas obras infantis de Assis Brasil, tendo como
fundamentação teórica os conceitos de fantástico de
Tzvetan Todorov (2012). Na obra Contatos imediatos
dos besouros astronautas, o Insólito apresenta-se numa
viagem espacial que Didi faz para Saturno e seus anéis
com os mini amigos astronautas, Mira e Mura,
deixando para trás sua família e amigos. O personagem,
num primeiro momento, vacila em partir com os
pequenos astronautas extraterrestres, mas diante da
situação inusitada e do desejo de ser astronauta e de
conhecer novos mundos, viaja acreditando que um
soro mágico tomado pelos seus pais faria com que eles
não se preocupassem e, assim, ele poderia viver sua
aventura em segurança e ainda voltar em tempo de
jantar com a família, o desfecho da narrativa traz uma
reflexão sobre o tempo.
A narrativa infantil de Assis Brasil enquadra-se no
gênero do Fantástico porque existe a hesitação, que é
comum ao leitor e ao personagem, ao depararem-se
com dois besouros-astronautas. O leitor precisa decidir
se segue as leis da realidade que devem permanecer
intactas ou se aceita o sobrenatural da insólita situação.
O fantástico ocorre nesta
incerteza; ao escolher uma ou
outra resposta, deixa-se o
fantástico para se entrar num
gênero vizinho, o estranho ou
o maravilhoso. O fantástico é a
hesitação experimentada por
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um ser que só conhece as leis
naturais,
face
a
um
acontecimento aparentemente
sobrenatural.
(TODOROV,
2010, p.30)

Durante toda a narrativa, o autor nos leva a
acreditar que é possível a convivência com seres
extraterrestres e cita, em várias passagens do texto,
episódios como a ida do homem à lua, à Marte e outros
dados científicos para fazer acreditar que a narrativa é
verídica.
A situação narrada conduz o leitor à incerteza de
saber se o que aconteceu é realmente verdadeiro ou
fruto da imaginação. Afinal, o homem já viajou à lua, à
Marte e por que não viajar a Saturno? Por que não
conhecer os anéis que fazem parte desse planeta?
Um dos primeiros questionamentos que se faz é
se a dúvida pertence ao leitor ou ao personagem. No
caso da obra, em nenhum momento Didi se questiona
sobre a possibilidade de não poder viajar com seus
novos amigos, o leitor é que se questiona se essa
aventura é possível. Segundo Todorov, “a hesitação do
leitor é, pois a primeira condição do fantástico” (2012,
p.37), esta é a primeira característica. Segundo este
autor, o leitor pode identificar-se com algum
personagem, mas isso é algo facultativo, não é
essencial para caracterizar o texto como fantástico. No
entanto, o fantástico fica mais evidente se o leitor e
personagem tiverem essa hesitação em comum. Na
obra, isto não ocorre, já que Didi “estava entusiasmado
e já sem medo da situação estranha, inesperada,
fantástica” (BRASIL, 1985, p.31).
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Didi, desde pequeno, era encantado com as
estrelas, o céu, o Universo e vivia falando sobre a ida do
homem à Lua, de discos voadores, de pessoas que
viriam nestes discos voadores de um futuro distante
para nos visitar. Tudo isso deixava dona Clotildes e seu
Esmeraldo preocupados com a imaginação do filho,
mas eles terminaram se convencendo a comprar uma
Estação Espacial que viram nas lojas Americanas para
ele. Afinal, Didi merecia pelo interesse que tinha pelos
estudos e pela astronomia.
Estava toda pintada com as
cores da bandeira brasileira:
verde, amarelo e azul, e com
um cartaz em letras grandes
na entrada do hangar: Ano
2000.
Os
dois
astronautas
da
Estação, do tamanho de um
dedo polegar, eram perfeitas
miniaturas: tinham capacetes
com viseiras panorâmicas,
roupas pressurizadas, tipo
escafandro de mergulhador,
para penetrar a grandes
altitudes. Eles dispunham de
caixas com ferramentas as
mais modernas, como alicates
e puas eletrônicas. E mais:
levavam em suas mochilas
alimento
espacial
em
pequeninas bisnagas, que mais
pareciam grãos de arroz de tão
miúdas. (BRASIL, 1985, p.18)
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Didi, como era esperado, gostou muito do
presente e, como morava em casa com um quintal,
montou sua Estação Espacial, ao lado de uma frondosa
mangueira, onde podia brincar à vontade sem ser
incomodado por ninguém, nem levar sol em excesso,
pois ficava à sombra da árvore. Ali sua imaginação
perfazia longas viagens interplanetárias e, ao fim de sua
jornada, deixava tudo organizado e cobria toda a
Estação Espacial com uma cúpula de vidro para
protegê-la do sol, da chuva ou de algum intruso. Todos
os dias, quando chegava do colégio, Didi ia brincar de
astronauta debaixo da mangueira, mas um dia
percebeu algo diferente. A cúpula de vidro que cobria
não estava no lugar, pensou que algum menino
invejoso pudesse ter entrado em seu quintal e mexido
em seu brinquedo, ou quem sabe algum bicho poderia
ter mexido, pensando nas galinhas que sua mãe criava,
foi quando percebeu que o disco voador havia
desaparecido da Estação Espacial. Didi começou a
imaginar o que possivelmente havia acontecido, até
que um astronauta perdido na Terra havia tomado o
lugar dos seus pilotos de brinquedo, mas nada podia
prepará-lo para o que iria ver.
Seu primeiro susto: algo se
mexia lá dentro.
Apurou a vista e o que viu era
inacreditável:
Dois pequeninos astronautas –
do tamanho dos seus de
brinquedos
–
se
movimentavam em frente ao
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painel de controle, retirando
os seus cintos de segurança.
Talvez fossem até menores,
assim como dois caroços de
feijão, pensou Didi sem fala.
E
vestiam
com
roupas
esverdeadas
brilhantes,
usando capacetes de viseiras
negras.
Ele
concluiu,
pela
movimentação no interior do
disco, que os pequenos
viajantes
do
espaço
se
preparavam
para
o
desembarque,
mas
ainda
mexiam no painel de controle,
como
se
estivessem
consertando alguma coisa.
(BRASIL, 1985, p.30-31)

Neste momento, Didi depara-se com o fantástico
ao ver dois miniastronautas, que utilizam sua nave
espacial de brinquedo para fazer um voo de
reconhecimento, antes de pegar a nave para retornar
ao seu planeta de origem, Saturno.
Os viajantes espaciais eram do planeta Saturno e
estavam em missão para alcançar a estrela Alfa do
Centauro, mas tiveram problemas mecânicos na nave
espacial deles e tiveram que descer na Terra para
consertá-la.
– A gente viaja pelo espaço
pegando
carona
nos
asteroides. Assim o nosso
transporte fica mais fácil,
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economizamos combustível e
viajamos sempre a grande
velocidade.
Também
costumamos aproveitar a rota
dos cometas. (BRASIL, 1985,
p.34)

Didi conversa animadamente com os besouros
astronautas e fica cada vez mais interessado em
conhecer Saturno e, para isto, estava disposto a
emprestar o seu disco voador para os pequenos
astronautas prosseguirem sua viagem pelos asteroides
do Universo, desde que pudesse participar da aventura
espacial. Para viajar até Saturno com os pequenos
astronautas, era necessário que Didi fosse diminuído de
tamanho e ficasse tão pequeno quanto seus amigos, o
que era possível através de uma injeção miniaturizante.
Didi diz que vai deixar um bilhete para seus pais
explicando que foi até a casa do tio Emílio, mas os
pequenos astronautas ficam apreensivos com esta
história, pois o bilhete deixado por Didi “encontrei uns
amigos astronautas e fui a Saturno” parece mentira e
pode causar confusão e deixar os pais preocupados. A
solução encontrada é ministrar o soro do tempo aos
pais de Didi para que eles não percebam a longa
ausência do filho.
– Ora, com o nosso soro do
tempo – falou Mira.
– Seus pais tomam um
pouquinho dele e esquecem
que o tempo está passando. Aí
vão pensar que você foi
mesmo pra casa do seu tio
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Emílio e que à noitinha estará
de volta. [...]
A solução do soro para seus
pais, pensava, era ótima. Um
soro
do
tempo
e
do
esquecimento. Assim, eles não
ficariam apreensivos com a sua
fugida. Nem saberiam que o
filho estava fazendo uma
viagem perigosa pelas estrelas.
(BRASIL, 1985, p.50-51)

Didi tinha que colocar o soro na comida dos pais,
fazê-los comer e só depois ir dormir. Na manhã
seguinte, tudo parecia transcorrer normalmente até
Didi começar a sentir que estava diminuindo e ficando
do tamanho de Mira e Mura e tudo começou a ficar
diferente.
A sensação maior de Didi era
sentir, ao seu redor, que as
coisas cresciam rapidamente.
A velha mangueira parecia
uma montanha verde. A porta
da cozinha da sua casa, que
podia ver de onde estava
deitado, se assemelhava agora
a uma daquelas
portas
gigantes
dos
castelos
medievais
dos
filmes
históricos.
A própria Estação Espacial,
com todos os seus objetos
crescia também. A torre
metereológica já parecia a
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Torre Eiffel de Paris, que Didi
vira num postal.
O mais importante, para ele,
eram os astronautas: já podia
sentir que estavam quase do
seu tamanho. Didi distinguia
coisas que até então não
enxergava, como o rostinho
bonito de Mira e a barba
escura de Mura.
Não eram os objetos que
cresciam ao seu redor, afinal
concluiu Didi: era ele quem
diminuía de tamanho com a
sensação de quem entrava por
um caminho muito comprido,
a grande velocidade, tudo em
volta correndo, como se
estivesse montado na cauda
de um foguete.
E desmaiou. (BRASIL, 1985,
p.59-60)

Didi viveu muitas aventuras com seus novos
amigos em Saturno, conheceu os anéis gigantescos e
deparou–se com vários objetos da Terra girando em
torno de um dos anéis, eram coisas que os habitantes
da Terra tinham perdido, como guarda-chuvas, petecas,
agulhas e outros objetos, ninguém sabia como vinham
parar ali, era um dos segredos do Universo. Aliás havia
apenas um poeta que conhecia este segredo, segundo
os besouros astronautas, era Mário Quintana, que
escreveu:

1127

Os guarda-chuvas perdidos…
onde vão parar os guardachuvas perdidos? E os botões
que se desprendera? E as
pastas de papéis, os estojos de
pince-nez,
as
maletas
esquecidas nas gares, as
dentaduras
postiças,
os
pacotes de compras, os lenços
com pequenas economias,
onde vão parar todos esses
objetos heteróclitos e tristes?
Não sabes? Vão parar nos
anéis de Saturno, são eles que
formam, eternamente girando,
os estranhos anéis desse
planeta misterioso e amigo.
(QUINTANA, 2005, p.41)

Em todo o tempo que viveu em Saturno, Didi
aprendeu muito com seus novos amigos, conviveu com
inúmeros astronautas na estação de treinamento deles,
viu carros de propulsão a ar que não precisavam de
motoristas, visitou as cidades de Cristal e começou a
sentir saudades de casa, de seus pais e amigos. Decidiu
que já era a hora de voltar para casa e Mira e Mura
começaram a preparar o retorno à Terra.
Mira e Mura começam a relatar sobre objetos
como bicicletas elétricas, cadeira para fazer dormir
quem tem insônia, tartaruga-robô que ajuda a fazer os
serviços domésticos e um livro que lê a sua própria
leitura com a voz do seu dono. Seus amigos lhe deram
de presente.
O retorno à Terra foi feito com o mesmo
deslumbramento da viagem de ida. A ansiedade de
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encontrar os pais e contar as novidades era tremenda,
quando Mira disse que:
– Nós sabemos. Eles acham
que você está na casa do tio
Emílio. Mas já estão inquietos
com a sua demora, pois é hora
de jantar da família e sua mãe
preparou uma boa comida.
(BRASIL, 1985, p.73)

Ao pousar a nave espacial embaixo da
mangueira, sua Estação Espacial ainda estava lá, com a
cúpula brilhando sob os raios do sol. Ao descer, Didi
afastou-se da nave para que pudesse retornar ao seu
tamanho natural. Despediram-se tristemente, sob a
promessa de que daqui a dois anos voltariam e que
levariam, junto com Didi, o poeta Mário Quintana para
conhecer os anéis de Saturno.
Quanto aos presentes que Didi ganhou, a
bicicleta elétrica e a tartaruga-robô que daria de
presente à sua mãe, Mira pediu que ele se afastasse da
nave para que os objetos crescessem e ficassem do
tamanho de Didi ao jogá-los.
A tartaruga-robô, à medida que ia crescendo, ia
cantando a Canção da Primavera que era muito ouvida
em Saturno.
Catavento enlouqueceu
Ficou girando, girando
Em torno do cata-vento
Dancemos todos em bando.
Dancemos todos, dancemos,
Amadas, Mortos, Amigos,
Dancemos todos até
Não mais saber o motivo [...]
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Até que as paineiras tenham
Por sobre os muros florido!
(BRASIL, 1985, p.74)

Após a partida dos besouros-astronautas, Didi
entrou correndo em casa para contar as novidades aos
pais e abrandar a saudade que sentia deles, no entanto
começou a estranhar, pois ela estava vazia, não existia
nenhum móvel e parecia bem envelhecida, as paredes
descascadas, não parecia em nada com a casa que
tinha deixado ao partir com seus amigos. Pensou que
tivesse entrado na casa errada, mas sua estação
espacial permanecia no quintal. Ao olhar para a rua,
percebeu que os carros passando eram diferentes dos
que costumava observar.
Didi depara-se com um mendigo descansando e
pergunta pela família que morava naquela casa e este
responde que ela está abandonada há muitos anos, que
ninguém morava ali e recorda-se de uma história –
muito antiga, com mais de setenta ou cem anos – que
ouvia há muito tempo sobre os moradores de lá. Os
mais antigos diziam que morava uma família aqui e que
um dia o menino, único filho do casal, desapareceu
misteriosamente. No começo, pensaram que ele tivesse
se afogado no poço, todos ajudaram a procurar no poço
e em todos os lugares, mas o menino nunca foi
encontrado. Depois pensaram que o menino tivesse
sido sequestrado, mas o pedido de resgate nunca veio.
Então inventaram que
o menino desaparecido tinha
ido embora num disco-voador
[...] porque os pais dele tinham
comprado
uma
Estação
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Espacial e o disco também
tinha sumido. Um professor
daqui disse que era possível
que o menino tivesse sido
reduzido [...] Como foi mesmo
que ele falou? Miniaturizado.
Foi. Isso porque acharam perto
da Estação a marca de
pequenos pés calçados, com o
mesmo formato dos pés dos
seres
humanos.
Pode
compreender isso? (BRASIL,
1985, p.78)

Didi fica em estado de choque e cai ali mesmo no
chão, sentado, inerte e mudo, sem saber o que pensar,
o que fazer. E de repente começa a sentir seu corpo
mudar.
De repente, sentindo uma
grande coceira em todo o
corpo, olhou para suas mãos,
que estavam tão encolhidas
como as mãos enrugadas do
mendigo.
Apalpou o rosto e sentiu as
rugas fundas, marcadas. Os
cabelos da sua cabeça haviam
sumido de vez. A sua roupa
estava em andrajos e suja
como a roupa do homem
velho. (BRASIL, 1985, p.78)

O mendigo o chama para pedirem esmolas
juntos, mas Didi ainda está pasmo com aquela situação.
Tudo que vivera teria sido fruto da sua imaginação? E
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os presentes que ganhou de Mira e Mura onde
estavam? Tinham desaparecido. Ainda assim pensou:
Mura e Mira erraram nos seus
cálculos de tempo – pensou,
embora não quisesse botar
culpa
inteira
em
seus
amiguinhos astronauta. Deve
ter havido alguma coisa com o
tempo ou com aquele soro [...]
Será que tomei a dose certa?
(BRASIL, 1985, p.78)

O velho mendigo diz que essa é uma história
muito antiga, de um menino que sonhava demais e que
deve ter sido atraído por alguma coisa muito misteriosa
que o levou a abandonar família e amigos. E filosofa a
respeito de que sonhos têm seu lado bom e o ruim, o
bom seria quando a gente se contenta apenas em
sonhar e o ruim seria quando adentramos no sonho de
coração aberto, de olhos fechados, como Didi fez ao
viajar para outros planetas, acreditando que na Terra
tudo estaria igual ao que ele deixou quando partiu. E o
que restava a fazer era esperar “– Quanto tempo são
dois anos para os astronautas de Saturno? Quantos
anos, meu Deus?” (BRASIL, 1985, p.79).
A narrativa infantil de Assis Brasil na obra
Contatos Imediatos dos Besouros astronautas faz uma
reflexão a respeito do tempo. O que para os
miniastronautas era pouco tempo, apenas o suficiente
para dar uma saída rápida e ainda voltar a tempo de
jantar com os pais, terminou se transformando em uma
viagem de anos no tempo da Terra e isso fez com que
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Didi perdesse não só a noção do tempo, mas toda a sua
família.
No final da narrativa, fica a dúvida se a história é
realmente verídica, ou se tudo não passa da
imaginação de alguém que perdeu a noção da realidade
e que imagina situações, histórias para sobreviver às
misérias humanas.
Na obra Os Habitantes do Espelho, o pai de
Nelinho, Sr. Raimundo, mais conhecido como
Mundinho, desaparece misteriosamente depois de
dizer que ia trabalhar em um garimpo no Amazonas. Os
anos passam e ele não reaparece, enquanto o menino
vai crescendo, o mistério permanece sobre o que teria
ocorrido ao pai. A mãe, Natércia, sempre que
perguntada sobre o que teria acontecido com o marido
e o que esconde no quarto da casa que não quer que
ninguém veja, desconversa e termina o diálogo. Muitas
são as pessoas que querem saber o que tem escondido
no quarto e, para isso, vivem inventando desculpas
para descobrir esse mistério. Uma das vizinhas chega a
perguntar por um espelho muito antigo que ficava na
sala e que depois do desaparecimento do marido não
foi mais visto.
Às vezes acordava de noite e ia
de ponta de pé até a porta do
quarto fechado, para ver se
ouvia alguma coisa, algo se
mexendo, algum som. Olhava
pela fresta embaixo da porta,
quase deitado no chão, e tudo
me parecia muito escuro lá
dentro.
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Esses eram momentos de
extrema excitação e medo, e
meu coração só faltava saltar
pela boca. Eu tremia todo, mas
minha curiosidade parecia ser
mais forte do que qualquer
temor. Já no dia seguinte eu
estava voltando à mesma
expectativa e ao mesmo
assombro com tudo que se
relacionasse
com
aquele
quarto fechado. (BRASIL, 2005,
p.14)

Em conversa com o pai de Orlando, seu Ranulfo,
este diz que muita gente desaparece todos os dias no
mundo, são milhares de pessoas que desaparecem sem
deixar vestígios do que aconteceu com elas e que
possivelmente estas pessoas entraram por acidente em
portas induzidas, que são portas provavelmente feitas
por extraterrestres com algum propósito.
– Provavelmente. Foram feitas,
preparadas
para
um
determinado serviço. Induzir,
vocês sabem, é aquilo que leva
alguém a praticar alguma
coisa.
Assim,
as
portas
induzidas [...] são um convite
para quem quiser entrar ou
sair, passar por elas. Só que
muita gente, sem saber, entra
por acidente, assim como
acontece um atropelamento
ou uma queda. De repente,
inesperado. (BRASIL, 2005,
p.17)
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Nelinho pergunta insistentemente a seu Ranulfo
sobre como são estas portas e recebe uma explicação
científica sobre lugares e objetos, que provavelmente
são portas induzidas e podem levar alguém a uma
outra dimensão. Seu Ranulfo responde que “Uns
poucos cientistas falam em alguns espelhos especiais,
principalmente os mais antigos” (BRASIL, 2005, p.18). E
para saber mais sobre passagens através de espelhos,
deveria ler Alice no País das Maravilhas, de Lewis
Caroll. Nelinho fica feliz com a conversa.
Eu agora tinha uma pista? De
quê? Ora, do paradeiro de
meu pai – queria acreditar
nisso. Aquele espelho velho,
antigo [...] o que acontecera
com Alice [...] Papai poderia
ter passado pelo espelho,
talvez por pura curiosidade ou
mesmo por acidente. Por que
não? E mamãe sabia de
alguma
coisa,
por
isso
guardara o espelho no quarto
trancado. Sim, no quarto, com
outras coisas dele, lembranças
[...] ou isso era apenas uma
desculpa. (BRASIL, 2005, p.21)

Nelinho fica ansioso para contar suas
descobertas para dona Natércia, afinal ela também
sentia falta de seu Raimundo, neste momento, a mãe
resolve contar o que acontecera no fatídico dia do
desparecimento do marido. Seu Raimundo, em
conversa com a esposa, disse que ia tentar a sorte no
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garimpo, que estava farto de viver na pobreza, que
queria dar uma vida mais digna à sua família.
Neste momento, note-se que há uma explicação
racional para um evento insólito, o desaparecimento
misterioso do pai de Nelinho é explicado como se ele
conscientemente tivesse ido embora, tentar a sorte no
garimpo.
De repente senti sono, uma
grande moleza no corpo e
disse pra ele que ia me deitar.
– Vá que vou logo mais,
Natércia, ele disse. E não vi
mais seu pai, Nelinho, desde
aquela noite. De manhã,
quando acordei e me levantei,
ele não estava mais em casa.
Pensei assim: “O Mundinho foi
fazer compra e logo vai voltar”.
Mas não voltou. Esperei,
esperei. Até que fui ver as
coisas dele, as roupas, os
sapatos, tudo lá no nosso
quarto, ele não tinha levado
coisa alguma. Até a velha bota
de cano longo, própria pro
mato, tinha deixado. “Ingrato”,
pensei, e chorei muito,
Nelinho, e tentei esconder o
que tinha acontecido, até de
você. Agora você sabe, já está
mais crescido, não é verdade?
Foi assim que aconteceu.
(BRASIL, 2005, p.22-23)
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Nelinho ficou muito agradecido por dona
Natércia ter compartilhado suas lembranças com ele,
afinal somente agora sabia o que tinha acontecido com
o pai, como foi seu desaparecimento. E pergunta à
mãe, onde está o espelho que ficava na sala e porque a
mãe o tinha retirado de lá?
– Ora, a gente se olhava nele e
tinha uma sensação estranha.
Não sei o que era. Seu pai
achava
que
o
espelho
retratava também íntimo das
pessoas, coisas lá dele. Sim,
também guardei o espelho no
quarto, pois seu pai, quando
voltasse, ficaria satisfeito.
(BRASIL, 2005, p.23)

O menino acredita que o pai, sem querer,
terminou entrando numa porta induzida através do
espelho e que seria possível resgatá-lo, mas a mãe não
acredita nestas coisas sobrenaturais, nem quando
Nelinho diz que o Sr. Ranulfo contou várias histórias
sobre extraterrestres e portas induzidas. Nelinho tenta
convencê-la utilizando inúmeros argumentos, mas não
a faz ceder às súplicas do filho para ver o espelho e a
conversa é dada como encerrada, pelo menos para a
mãe. No dia seguinte, o menino procura Orlandinho,
para que o ajude a entrar escondido no quarto e
descobrir a tal porta induzida.
No dia seguinte, falei sobre o
assunto com o meu colega de
turma e o achei meio indeciso,
reticente, quando me referi ao
desaparecimento de meu pai.
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Acho que ficou com medo.
Conversar
sobre
aquelas
coisas,
sobre
aqueles
mistérios, tudo bem, mas ter
de entrar por uma porta
induzida, que ninguém sabia
para onde dava, era diferente,
muito
diferente.
(BRASIL,
2005, p.30)

Depois da conversa com Orlandinho, Nelinho
decide entrar sozinho no quarto, mas para isso precisa
da chave e só sua mãe sabe onde fica, assim passou a
vasculhar constantemente a casa em busca da chave do
quarto, mas apesar de todos os seus esforços, não
conseguiu realizar seu intento e a chave continuava
escondida de olhares curiosos. Os dias iam passando e
a angústia ia tomando conta do espírito de Nelinho,
que já nem conseguia comer e dormir direito,
pensando em salvar o pai.
Um dia, sem que Nelinho espere, algo estranho
começa a acontecer, primeiro a sonolência, cedo da
noite ainda, leva-o a se despedir da mãe e ir para seu
quarto dormir. O pensamento estava sempre no pai e,
neste momento, começa a sentir frio nas pernas e vê
com assombro uma névoa espessa entrar pela porta
entreaberta de seu quarto. Ao levantar da cama para
acender a luz, percebe que a névoa era brilhante, que
iluminava todo o corredor e terminava justamente na
porta do outro quarto. Como poderia ser aquilo? Por
que a porta do outro quarto também estava
entreaberta? Sua mãe por acaso a teria esquecido
aberta? Improvável de acontecer.
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De maneira misteriosa, sem que haja uma
explicação racional, aquela névoa espessa aparece
iluminando o corredor que leva do seu quarto até o
recinto proibido onde estão as lembranças de seu pai e
o espelho antigo.
Susto maior, espanto, quase
gritei por minha mãe. Que
estava acontecendo? A porta
do outro quarto também
estava entreaberta e por ela
saía a tal neblina, que agora
parecia cobrir toda a parte
baixa do corredor, da porta do
meu quarto à porta do outro
quarto, que sempre estivera
fechado, como se fizesse uma
ligação,
ou
fosse
uma
indicação,
um
caminho.
(BRASIL, 2005, p.35)

No primeiro momento, Nelinho pensa que sua
mãe deve estar dentro do quarto observando as coisas
de seu pai, mas depois descobre que está sozinho, o
espelho parece chamá-lo e aproxima-se temeroso de
acontecer a ele o mesmo que aconteceu com a menina
Alice, de Lewis Caroll, e com seu pai, mas ainda assim a
vontade de encontrá-lo é mais forte e instigante. A
neblina cobre todo o assoalho do quarto, até a metade
do espelho, a moldura brilha parecendo o umbral de
uma porta. Seria possível atravessar para o outro lado
do espelho? Como entrar no espelho através de uma
porta induzida e não se perder? As portas induzidas na
verdade são, segundo Rodrigo Veronezi Garcia,
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Certos sons, ou vibrações de
ar, parecem acompanhar a
abertura daquilo que os
cientistas de vanguarda e
pesquisadores já chamam de
“portas
induzidas”.
Aparentemente, certos lugares
parecem ter a propriedade de
desencadear tais fenômenos
mais especialmente do que
outros. Na verdade trata-se de
um “efeito túnel” que parece
afetar dobras dimensionais e
alterar os próprios conceitos e
padrões conhecidos do tempo.
Os turbilhões e os nevoeiros
que
frequentemente
acompanham tal fenômeno,
brancos
ou
por
vezes
esverdeados, parecem ser uma
espécie
de
condensação
temporária de energias, as
quais teriam alguma relação
com as propriedades atômicas
da natureza, ou quem sabe do
próprio desenrolar da sucessão
de eventos nos meandros do
tempo e do próprio espaço.
(2009)

Nelinho lembra da história de João e Maria que,
para não se perderem na mata, vão deixando pelo
caminho pedaços de pão para marcar o terreno.
Nelinho não tem pão, mas se lembra de sua linha de
soltar pipa, que é de náilon, forte e resistente e que vai
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permitir que ele entre e saia sem perder o rumo no
labirinto que imagina existir do outro lado do espelho.
Experimentei colocar o pé na
superfície do espelho e a
superfície cedeu, e tive a
sensação de que mergulhava
dentro de uma poça d’água.
Retirei o pé de volta ao quarto
e amarrei a linha na moldura
dourada e fiquei segurando
firme o carretel – agora sim, eu
poderia atravessar o espelho e
ir em frente, descobrindo um
novo mundo, caminhando por
uma passagem secreta em
busca de meu pai. (BRASIL,
2005, p.38-39)

Ao atravessar para o mundo do espelho, Nelinho
constata que está no mesmo quarto, só que do lado
contrário, o que estava do lado direito quando entrou,
ficava do lado esquerdo, ao adentrar o espelho. Saiu na
sua casa, no jardim, na rua da sua casa, a única
diferença é que tudo parecia mais colorido, pergunta a
um lírio branco por seu pai e este responde que está na
carpintaria e que pode seguir em frente.
O menino fala com as flores, e apesar de causar
um estranhamento e acreditar que está sonhando, tem
certeza de que o evento é real e não sobrenatural.
Fiquei todo arrepiado e achei
que estava sonhando, que
tudo aquilo não passava de um
sonho. Então fiz força para
despertar, como às vezes
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acontecia quando eu tinha um
pesadelo. Não sei bem como
agia, mas fechava os olhos às
coisas que me ameaçavam e
acabava acordando na minha
cama. Mas dessa vez não
consegui nada e achei que
tudo era real, eu de fato
estava vivendo aquilo. (BRASIL,
2005, p.40)

Ante o receio e pensamentos que passam pela
cabeça de Nelinho, este continuou sua caminhada em
busca de seu pai, apesar do dia claro, era como se a
estranha névoa que saía do espelho ainda estivesse
presente, deixando um aspecto de sombras num dia
ensolarado. Caminhava no rumo da carpintaria de seu
pai, lugar que logo identificou, no entanto a linha do
carretel acabou em frente à casa. Nesta hora, Nelinho
começou a gritar pelo pai, insistentemente, mas não
obteve resposta, enquanto isso aquela névoa que saía
do espelho se aproximava mais e mais, deixando tudo
no escuro como se fosse noite. Resolveu encerrar a
buscar naquele momento, acreditava que a névoa ter
chegado até ele e tudo ter escurecido era um aviso de
que deveria voltar, começou a fazer o percurso de volta,
quando um esquilo saltou em seu ombro. Ao ser
perguntado por seu Raimundo, respondeu que este já
estava vindo e que não era para Nelinho se desesperar.
Se o lírio e o esquilo sabiam onde seu pai estava, era
porque realmente ele estava lá, resolveu tentar mais
uma vez voltar na direção da linha e gritou pela última
vez, no que obteve resposta.
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– Pai, onde está o senhor?
– Nelinho, é você, meu filho?
A porta da casa se abriu e
apareceu meu pai, reconheci a
sua roupa, a sua barba por
fazer, aqueles olhos ternos
pousados em mim. Não sabia
se corria ao seu encontro ou se
largava o carretel de linha.
– Estou aqui, pai – abri os
braços para ele, já tendo
dificuldade em vê-lo, a neblina
mais intensa agora.
Nosso abraço foi longo e
sentido.
– Eu vim buscar o senhor, pai –
eu disse chorando.
– E me encontrou, meu filho,
me encontrou – ele também
chorava, eu podia sentir suas
lágrimas no meu rosto em
mistura com as minhas. Mais
alto do que eu, ele estava meio
abaixado, envolvendo todo o
meu corpo.
– Vamos embora, pai, vamos
sair daqui. (BRASIL, 2005)

O pai indaga que não sabe retornar, que perdeu
o caminho de casa, mas Nelinho lembra que a linha de
pipa do seu carretel pode levá-los de volta à casa, como
o fio de Ariadne, que salvou Teseu de se perder no
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labirinto do Minotauro, invenção de Dédalo e seu filho
Ícaro, na mitologia grega.
Quando o Sr. Raimundo percebe que está se
aproximando da casa deles, só que invertida, apressa o
passo, quando entram no jardim da casa são barrados
por dois girassóis imensos que não os deixam passar.
Permitem apenas que seu Mundinho retorne, mas
Nelinho tem que ficar. Ambos ficam desesperados,
afinal o reencontro foi recente e queriam permanecer
juntos, mas apesar de demonstrarem imenso amor um
pelo outro e implorarem para que ambos pudessem
retornar à casa, os soldados girassóis não permitem a
passagem, apenas um retornaria e ficou decidido que
seria Nelinho.
Abracei-me
a
meu
pai,
chorando. Ele também chorava
e tudo de repente me pareceu
ficar completamente escuro
em volta da gente – a sensação
que tive, imediata, era a de
que estava deitado [...] e
despertava
aos
poucos,
ouvindo o canto do galo
camiranga.
alguma
coisa
roçava as minhas pernas [...]
(BRASIL, 2005, p.50)

Nelinho acorda ouvindo a voz da mãe chamandoo para ir à escola e a mãe faz-lhe uma surpresa, dizendo
que seu pai retornou do garimpo, que já esteve no seu
quarto observando-o enquanto dormia. Nelinho dá um
pulo da cama.

1144

– Onde ele está, mãe?
– Está tomando café. Voltou
daquele tal de garimpo, disse
que não conseguiu nada, mas
está feliz por ter voltado. Ele já
esteve aqui no seu quarto e o
viu dormindo. Deu-lhe um
beijo e disse: “Nelinho é o
melhor filho do mundo,
Natércia”. (BRASIL, 2005, p.50)

O menino não entendia o que tinha acontecido.
Como seu pai chegara até em casa se o soldado girassol
não permitira que os dois voltassem juntos? Como
explicar que ambos tivessem voltados sãos e salvos
daquela aventura através da porta induzida?
Ao reencontrar o pai, depois de quase tê-lo
perdido novamente, abraçam-se demoradamente e o
Sr. Raimundo diz:
– Nelinho, que bom ver você
de novo – ele disse. – Meu
bom filho, o mais inteligente e
esperto.
Eu sabia a que ele estava se
referindo [...] e mantive aquele
segredo, pois me parecera que
ele não contara nada para
minha mãe. (BRASIL, 2005,
p.50-51)

Pai e filho mantêm o segredo sobre o que
aconteceu, afinal quem iria acreditar neles? Que o Sr.
Raimundo estava preso em uma outra dimensão e que
tinha caído por descuido em uma porta induzida
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De volta ao corredor da casa,
olhei no rumo daquele quarto
[...]e qual não foi a minha
surpresa:
ele
continuava
aberto. Fui até lá, enquanto
mamãe
cantarolava
na
cozinha. Tudo no mesmo lugar,
o espelho sem aquela névoa
estranha. Mas levei um susto
quando
descobri,
ainda
amarrada na sua moldura, a
linha da minha pipa.
Desatei a linha e a levei de
novo para meu quarto. Eu
continuava
exaltado,
emocionado, agora com um
forte sentimento de vitória
sobre o desconhecido e o
medo. Papai voltara para nós,
e
eu
tivera
grande
responsabilidade nisso. Ele
mesmo dissera: “Graças a você
Nelinho, graças a você”.
(BRASIL, 2005, p.52)

A narrativa Os habitantes do espelho configura-se
como fantástico-estranho, visto que o leitor é levado a
crer, durante toda a obra, na intervenção do
sobrenatural, mas no final da narrativa surge uma
explicação racional para esclarecer por que o pai de
Nelinho se ausentou durante tanto tempo sem dar
notícias à família.
Acontecimentos que parecem
sobrenaturais ao longo de toda
a história, no fim recebem uma
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explicação racional. Se esses
acontecimentos por muito
tempo levaram a personagem
e o leitor a acreditar na
intervenção do sobrenatural, é
porque tinham um caráter
insólito. (TODOROV, 2012,
p.51)

Assim, o leitor e Nelinho são levados a acreditar
que o Sr. Raimundo ultrapassou uma porta induzida
sem ter consciência de que estava entrando em uma
outra dimensão, mas no final da narrativa, tem-se uma
explicação racional do desaparecimento do Sr.
Raimundo como sendo uma viagem para um garimpo
no Amazonas. Dona Natércia aceita a explicação do
marido, do mesmo jeito que a família, amigos e
vizinhos. Apenas os dois, pai e filho, sabem realmente o
que aconteceu e a linha da pipa amarrada na moldura
do espelho é a comprovação do fantástico na narrativa.
Segundo Todorov,
No fim da história, o leitor,
quando não a personagem,
toma contudo uma decisão,
opta por uma ou outra
solução, saindo desse modo do
fantástico. Se ele decide que as
leis da realidade permanecem
intactas e permitem explicar os
fenômenos descritos, dizemos
que a obra se liga a um outro
gênero: o estranho. (2012,
p.48)
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Neste caso, Os habitantes do espelho, de Assis
Brasil, se insere no fantástico-estranho, pois o leitor
pode optar por escolher que leitura vai fazer, se aceita
as leis naturais e uma explicação racional para o evento
ou, ao contrário, resolve admitir novas leis da natureza
ligadas ao sobrenatural.

BRASIL, Assis (1985). Contatos imediatos dos besouros
astronautas. Rio de Janeiro: Editorial Nórdica.
______. (1991). O menino do futuro. Belo Horizonte: Vigília.
______. (2005). Os habitantes do espelho. 3.ed. Rio de
Janeiro: José Olympio.
GARCIA, Rodrigo Veronezi (2009). Os viajantes das portas
induzidas. In http://www.rodrigoenok.blog.br/2009/01/osviajantes-das-portasinduzidas.html?spref=bl Acesso em
30.Jul.2015.
QUINTANA, Mário (2005). Sapato Florido. São Paulo: Globo.
TODOROV, Tzvetan (2012). Introdução à literatura fantástica.
São Paulo: Perspectiva.
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Sabrina Baltor de Oliveira (UFRJ)

O título deste artigo é bastante ambicioso. Na
verdade, este tema é mais apropriado ao projeto que
quero desenvolver num prazo de dois anos, de 2014.2 a
2016.2, do que ao texto que escrevo agora. Nesta
análise, meu objeto de estudo se restringe às primeiras
referências feitas a Théophile Gautier na imprensa
nacional na década de 40 do século XIX, a partir do
material disponibilizado no acervo da hemeroteca
digital brasileira da Biblioteca Nacional71.
Théophile Gautier é um escritor francês cuja obra
e crítica tem uma significativa importância dentro do
nascente campo literário francês do século XIX. Tendo
nascido em 1811 e falecido em 1872, sua participação
no meio artístico e literário cobre boa parte do século
XIX, uma vez que começou a publicar textos ficcionais e
a trabalhar como jornalista desde muito jovem. Sua
primeira publicação oficial foi um conto fantástico
intitulado “La Cafetière”, no periódico Le Cabinet de
Lecture, em 4 de maio de 1831, e sua primeira crítica
de artes igualmente foi publicada neste ano em 8 de
outubro na revista Le Mercure de France aux XIX siècle
com o título “Buste de Victor Hugo”. Antes da
divulgação destes primeiros textos, o jovem Gautier,
71

O acervo da hemeroteca digital brasileira da Biblioteca Nacional
está disponível no seguinte link: http://hemerotecadigital.bn.br
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durante o ano de 1830, já se posicionara a favor das
inovações feitas por Victor Hugo em sua famosa peça
Hernani, colocando-se ao lado do nascente
Romantismo, lutando quase que literalmente contra os
adeptos do teatro neoclássico que assistiam ao drama
romântico apenas com o propósito de vaiá-lo.
Gautier foi, além disso, defensor e escritor de
contos fantásticos, dividindo com os leitores sua
admiração pelo escritor alemão E.T.A. Hoffmann no
artigo “Les Contes de Hoffmann”, publicado em 1836
na Chronique de Paris e o mesmo texto com outro
título, “Hoffmann”, na seção Estudos Literários da
revista Le Musée des Familles em janeiro de 1841.
Ademais, é considerado por muitos críticos um
dos pais da teoria estética da Arte pela Arte, ao
sustentar, em seus polêmicos prefácios, sobretudo
aquele que abre o romance Mademoiselle de Maupin,
que o objetivo da Arte deve ser ela mesma, deve visar,
acima de tudo, a construção do Belo, seja por meio das
palavras, das tintas, do mármore ou de qualquer outro
material artístico. Assim, posiciona-se contra a arte
social que objetivava a educação e a evolução do povo
e da sociedade de uma forma geral, mas, por outro
lado, não cedia igualmente aos valores da sociedade
burguesa e da literatura que a representava e
entretinha.
Sua defesa, como escritor e homem de imprensa,
principalmente como editor-chefe da famosa revista
L’Artiste, dos princípios da Arte pela Arte e sua paixão
pela poesia que prima pela beleza e pela perfeição
formal lhe renderam um lugar de culto entre os poetas
parnasianos franceses e brasileiros. Seu volume poético
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intitulado Émaux et Camées foi colecionado em edições
de luxo pelo poeta brasileiro Alberto de Oliveira e
ofertado a Olavo Bilac pelo também poeta parnasiano
Alberto Ramos, como pode ser verificado no site da
Academia Brasileira de Letras.
Essa introdução tenta justificar o interesse de
minha pesquisa em detectar e analisar a presença de
textos, citações e ideias de Théophile Gautier em
periódicos nacionais do século XIX e XX, sobretudo no
seu possível papel de incentivador do conto fantástico
nacional e do parnasianismo brasileiro. Nesta
comunicação, trago os resultados obtidos em uma
primeira busca no site da hemeroteca digital brasileira
na década de 40 do século XIX, uma vez que a procura
na década de 30 se mostrou infrutífera, sem, por
enquanto, nenhuma referência a este escritor francês.
Vale lembrar que em seu início, em 2012, a
hemeroteca digital brasileira disponibilizava 5 milhões
de páginas. Em 2013, o número dobrou para 10
milhões, como informam a Coordenadora Geral do
Centro de Referência e Difusão da Biblioteca Nacional,
Mônica Rizzo Soares Pinto, e a Coordenadora da
BNDigital, Angela Bettencourt, na comunicação
apresentada por elas no XXV Congresso Brasileiro de
Biblioteconomia, Documentação e Ciência da
Informação72, ou seja, é possível que, com o avanço da
digitalização de periódicos pela equipe da Biblioteca
72

O XXV Congresso Brasileiro de Biblioteconomia, Documentação e
Ciência da Informação foi realizado na cidade de Florianópolis, em
julho de 2013. A comunicação apresentada por Angela Bettencourt
e Monica Rizzo Soares Pinto está disponível no seguinte link:
http://portal.febab.org.br/anais/article/view/1321/1322
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Nacional, ainda será possível encontrar referências a
Théophile Gautier anteriores à década de 40 do século
XIX, bem como mais referências nestes 10 anos que
separamos para este primeiro estudo. Outra
observação importante a ser feita a respeito da nossa
fonte de pesquisa é a possibilidade de lacunas no
sistema de buscas. Ainda que a tecnologia de
Reconhecimento Ótico de Caracteres seja excelente e
permita uma economia extraordinária de tempo,
durante a minha pesquisa, por exemplo, me deparei
com a tradução de um conto de Théophile Gautier
apenas por explorar melhor o periódico analisado, uma
vez que a assinatura ao fim do texto e que revelava a
autoria do conto não tinha sido localizada pelo sistema.
Assim como esta valorosa referência não havia sido
detectada, outras podem estar perdidas neste oceano
de mais de 10 milhões de páginas. Minha solução para
este problema foi tentar diversificar as palavras de
busca para localizar estes dados perdidos de uma outra
maneira.
Citarei e analisarei as referências seguindo um
critério cronológico e me deterei mais, evidentemente,
nas que considero mais relevantes. A primeira
referência no tocante a Théophile Gautier em
periódicos nacionais ocorre na edição do dia 08 de
outubro de 1842 de Museo Universal: jornal das
familias brazileiras, na seção miscelânea. Trata-se de
um conto intitulado “O Relógio de M. Charlet”. O texto
se apresenta como uma narrativa verídica endereçada
por meio de carta ao escritor Théophile Gautier e
assinada por Méry.
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O conto mistura vários elementos: a política
inglesa, a questão do Oriente e o Egito antigo, numa
história mirabolante cheia de dramaticidade e
peripécias nas quais se torna difícil acreditar. Por esta
razão, o autor implora a Théophile Gautier que confie
em seu relato:
Como todos os espíritos fortes,
vós tendes uma fraco para as
cousas incríveis; tendes fé no
absurdo, como Santo Agostinho;
desconfiais das historias, e
duvidais pouco das fabulas; a
vossa filosofia moça é já velha de
experiência; adivinhais a frioleira
dos homens graves. Ao sahir do
collegio, já reconhecíeis que o
mestre que vos havia ensinado
tudo não sabia nada, e só vos
tinha ensinado a aprender. É
portanto a vós, meu caro
Théophilo, que dirijo uma
historia do outro dia, pedindovos que lhe deis fé. Eu ponho
vossa credulidade em rude
prova, mas não desespero da
vossa amizade. (MÉRY, 1842,
p.116)

Há duas questões pertinentes para nossa
pesquisa a respeito deste texto. A primeira delas
concerne ao pouco tempo empreendido entre o
lançamento do texto original em francês, no jornal La
Presse, de Émile de Girardin, no dia 16 de abril de 1842,
e a tradução e a publicação deste, em português,
apenas seis meses depois, o que pode indicar uma
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prática comum de tradução de textos franceses
publicados em jornais e revistas nos periódicos
nacionais.
A segunda questão é o reconhecimento de Méry
em relação a Gautier no que diz respeito à sua
credulidade em relação a histórias fantásticas e à sua
expertise em narrativas sobre o Egito. Afinal de contas,
Gautier havia escrito dois contos no Egito antigo: “Une
Nuit de Cléopâtre” e “Le Pied de Momie”, elaborados
respectivamente em 1838 e em 1840.
O conto de Méry ainda reproduz uma convicção
que aparece frequentemente em textos de Gautier: a
crença de que as civilizações antigas, como os gregos e
os egípcios, seriam muito mais evoluídas do que as
sociedades europeias do século XIX. Tanto Gautier
quanto Méry não acreditavam no mito do progresso
tão divulgado por seus contemporâneos.
Méry já tinha dedicado um poema a Gautier em
4 de janeiro de 1840 no La Presse. Posteriormente, em
1845, os dois escreveriam o romance epistolar La Croix
de Berny ao lado de Jules Sandeau e Délphine de
Girardin, que usava o pseudônimo “Vicomte de
Launay”.
O segundo texto, em periódicos nacionais, a citar
Théophile Gautier é uma crítica escrita por José
Rodrigues Nunes Filho sobre o famoso livro Os
Mistérios de Paris, de Eugène Sue, em O Musaico em
março de 1846, embora a crítica tenha sido escrita no
mês anterior, como informa a data presente no
fechamento do texto. Os Mistérios de Paris foi um dos
folhetins mais lidos na França e no Brasil durante todo o
século XIX. José Rodrigues Nunes Filho menciona uma
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afirmação de Gautier no tocante a Eugène Sue,
enquanto o censurava pela pobreza de sua linguagem.
Sua linguagem não tem o
sublime da expressão, talvez pela
razão só de querer ele ser lido
por todos; porque queria estar
ao alcance de quem o lesse; ele
porém que, na expressão de
Gautier, deveria disputar a
Balzac o título de mais fecundo
romancista
francês,
se
moderasse um tanto sua pena a
galope, ele dizemos, devia de se
lembrar, que não tinha de falar
só para os ignorantes, ou que
leem somente por simples
curiosidades, que sua obra
deveria tão bem chegar à parte
nobre da sociedade, isto é, aos
que pensam, meditam, quando
leem, e que lastimam ver o gênio
do Sr. Eugenio Sue tão criador,
escrever em um estilo pouco
puro, trabalhado e literário,
como justamente diz alguém.
(NUNES FILHO, 1846, p.142)

A impressão que o artigo deixa ao citar Théophile
Gautier sem dar qualquer informação extra sobre o
autor francês é a de que este era uma figura conhecida
dos leitores de O Musaico, que tem como subtítulo a
inscrição: “periódico mensal da sociedade instrutiva da
Bahia”.
Ainda em 1846, no mês de novembro, no
periódico O Diário Novo, encontramos uma nova
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citação de Gautier em forma de epígrafe de um poema
intitulado “Uns olhos” publicado anonimamente. O
verso citado, “Ils semblent avoir pris ses feux au
diamant” (Eles parecem tomar emprestado suas
chamas ao diamante), faz parte de um soneto chamado
“À deux beaux yeux” (A dois belos olhos) publicado
primeiramente em 1836 na revista La France Littéraire
e lançado junto ao volume poético de La Comédie de la
Mort (A Comédia da Morte) em 1838.
Em 1847, Théophile Gautier é citado ao lado de
outro autor francês, Alexandre Dumas, num resumo
feito no jornal O Mercantil do dia 23 de agosto de um
artigo médico sobre o Haxixe escrito por J. Moreau.
Gautier é citado justamente por descrever maravilhosa
e perfeitamente os efeitos da substância estudada. Um
ano antes, o autor francês publicara na Revue des DeuxMondes, no dia primeiro de fevereiro, o conto “Le Club
des hachichins” (O Clube dos Haxixins), em que
descrevia sua experiência com a droga oriental. O mais
significativo nesta citação é atribuir o adjetivo célebre
ao escritor francês nesta passagem:
Nota-se primeiramente ali uma
pintura arrebatadora, devida à
imaginação
poética
de
Théophile Gautier, dos efeitos
do
haxixe,
destes
os
experimentou
o
célebre
escritor (HASCHICH, 1847, p.3)

Embora o artigo seja de um médico francês, o resumo é
feito por um jornalista brasileiro anônimo que atribui o
adjetivo célebre a Gautier. O palpite despertado pelo
artigo sobre Eugène Sue ganha cada vez mais força, a
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presença de Théophile Gautier nos periódicos
brasileiros da década de 40 do século XIX me parece
maior do que os seis registros que encontrei e analiso
nesta comunicação.
Em 19 de setembro de 1848, Gautier é
novamente citado no jornal carioca Correio da Tarde
num artigo humorístico denominado “O Chapéu dos
Literatos” ao lado de outras celebridades literárias
francesas, como Chateaubriand, Balzac e Gérard de
Nerval. O artigo é assinado por Corsaire. São dele
igualmente outros artigos humorísticos e irônicos que
têm a França como tema. Todas as buscas que
realizamos a respeito de o Corsaire mostraram-se
improdutivas. No entanto, aventamos a hipótese de
que a palavra Corsaire não se refira a uma pessoa e,
sim, a um jornal publicado de 1823 a 1858 e que entre
44 e 47 se fundiu com o Satan, de Petrus Borel, autor
de humor negro e ácido e amigo muito próximo de
Gautier e de Nerval. Acredito que tais artigos
humorísticos publicados pelo Correio da Tarde sejam
traduzidos deste periódico francês.
A última referência a Théophile Gautier na
década de 40 do século XIX, em periódicos nacionais, é
talvez a mais importante e significativa. Trata-se da
publicação do romance intitulado primeiramente, tanto
em francês quanto em português, Les Deux Étoiles (As
Duas Estrelas), na seção folhetim do jornal Diário do Rio
de Janeiro, de 13 de julho de 1849 a 29 de agosto do
mesmo ano. As datas de publicação foram 13, 14, 18,
19, 20, 21, 23 e 27 de julho; e 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17,
18, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28 e 29 de agosto. Em cada
uma dessas edições, quatro páginas eram publicadas,
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totalizando, ao fim da empreitada, 94 páginas. O Diário
do Rio de Janeiro traz uma particularidade curiosa: o
romance que era publicado, no rodapé do jornal, no
tradicional espaço reservado ao folhetim, foi
diagramado e colocado de forma a ser recortado,
dobrado e conservado pelo leitor como um livro.
Assim como o texto de Méry, publicado no Brasil
seis meses depois de seu lançamento na França, o
romance As Duas Estrelas foi traduzido e lançado no
Diário do Rio de Janeiro em menos de um ano. Ele foi
publicado originalmente no jornal La Presse d’Émile de
Girardin, do dia 20 de setembro a 15 de outubro de
1848, em 20 folhetins, 4 a menos que a tradução
brasileira.
No dia 13 de agosto, quando a publicação
brasileira completava um mês, o folhetim não foi
impresso, mas aparece, na página 3 do periódico, um
anúncio de venda do livro As Duas Estrelas, em francês,
na livraria Belga-Francesa, na rua do Ouvidor, 105, por
600 réis.
A livraria Belga-Francesa provavelmente apostou
na curiosidade do leitor do Diário do Rio de Janeiro,
que já acompanhava a história de aventura escrita por
Gautier há um mês. O anúncio da livraria BelgaFrancesa é impresso junto à publicação do conto em
mais duas oportunidades: 14 e 20 de agosto. Tal
investimento da livraria em divulgar a venda do livro,
mesmo que em francês, pode indicar certo sucesso do
folhetim do escritor francês junto ao leitor carioca. É
curioso notar que a primeira publicação do romance
em formato de livro ocorreu no fim de 1848 por uma
editora belga, a Taride. Provavelmente, é esta a edição
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vendida pela livraria Belga-Francesa, já que a segunda
edição do romance ocorre somente em 1851 na editora
de Hippolyte Souverain com o título Partie Carrée. Em
1865, o jornal L’Univers Illustré publicou o mesmo texto
com o título La Belle-Jenny. Ainda com esse nome,
Michel Lévy faz uma nova edição do romance em
volume neste mesmo ano. Atualmente, este texto é
mais conhecido como Partie Carrée.
Esses foram os primeiros resultados obtidos a
respeito da presença de Théophile Gautier em
periódicos brasileiros. Os dados recolhidos ainda não
são suficientes para confirmar minha hipótese de que
os textos e ideais estéticos do autor francês teriam sido
importantes para o surgimento do conto fantástico e do
parnasianismo brasileiro. No entanto, me parece óbvio,
através das referências analisadas, que Gautier não era
um escritor desconhecido do público brasileiro e que,
inclusive, deve ter alcançado alguma popularidade com
a tradução e lançamento de As Duas Estrelas, como nos
faz crer o anúncio da venda do livro em francês pela
livraria Belga-Francesa.

HASCHICH (1847). O Mercantil. Rio de Janeiro. p.3.
MÉRY, J. (1842). “O Relógio de M. Charlet”. In: Museo
Universal: jornal das familias brazileiras. Rio de Janeiro.
p.116.
NUNES FILHO, José Rodrigues (1846). “Algumas palavras
sobre Eugène Sue”. In: O Musaico. Bahia. p.142.
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Sérgio da Fonseca Amaral (PUC-RJ)

Aproveitando-me de um recente estudo de David
Roas, em que o autor, além de passar em revista
críticos antecedentes, propõe uma definição própria e
complementar ao fantástico, sem prejuízo das
anteriores, procurarei fazer uma primeira abordagem
de um escritor brasileiro catalogado como naturalista,
embora, como veremos, não muito ortodoxo.
Preparando o terreno para a sua argumentação, Roas
afirma que
A imensa maioria das teorias
sobre o fantástico define a
categoria
a
partir
da
confrontação
entre
duas
instâncias fundamentais: o real
e o impossível (ou seus
sinônimos: sobrenatural, irreal,
anormal etc.). Basta revisar
algumas
das
primeiras
aproximações
teóricas
ao
fantástico
[...]
Assim,
a
convivência conflituosa entre
possível e impossível define o
fantástico e o distingue de
categorias próximas, como o
maravilhoso ou a ficção
científica, nas quais esse
conflito não se produz. (2014,
p.75-76 – grifo do original)
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Como se percebe, aceitando o princípio
formulado por Roas, basicamente a narrativa fantástica
sustenta-se na oscilação entre duas situações sem se
definir por nenhuma. Mesmo que esse movimento
pendular, dependendo do crítico, se alterne entre o
“dentro” ou o “fora” do texto, o fato é que tal
pendência criaria atmosferas, ou de horror, terror,
medo ou do insólito. Pode-se fortalecer isso, por
exemplo, com Lovecraft, para quem a história fantástica
deve ter
uma
certa
atmosfera
inexplicável e empolgante de
pavor de forças externas
desconhecidas precisa estar
presente; e deve haver um
indício,
expresso
com
seriedade
e
dignidade
condizentes com o tema,
daquela
mais
terrível
concepção
do
cérebro
humano. (2008, p.17)

Todorov, categoricamente, afirma que
Aquele que o percebe [o
inexplicável pelas leis de nosso
mundo] deve optar por uma
das duas soluções possíveis [...]
Ou o diabo é uma ilusão, um
ser imaginário; ou então existe
realmente, exatamente como
os outros seres vivos: com a
ressalva de que raramente o
encontramos. O fantástico
ocorre nesta incerteza; ao
escolher
uma
ou
outra
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resposta, deixa-se o fantástico
para se entrar num gênero
vizinho, o estranho ou o
maravilhoso. O fantástico é a
hesitação experimentada por
um ser que só conhece as leis
naturais,
face
a
um
acontecimento aparentemente
sobrenatural. O conceito de
fantástico se define pois com
relação aos de real e de
imaginário: e estes últimos
merecem mais do que uma
simples menção. (1975, p.3031 – grifos do autor)

Desconsiderando, pelo menos, a aparente
contradição interna do argumento, vemos que, para
Todorov, o fantástico residiria num indecidível, numa
espécie de aporia em que os personagens seriam
postos, pelo narrador, numa bifurcação, onde escolher
o caminho torna-se incerta decisão. A definição de
Todorov rendeu, entre muitos reconhecimentos, várias
críticas, por vezes apenas sobre a formulação do eixo
apresentado, não havendo uma tentativa de guinada do
olhar sobre a substância da ideia, já que a compreensão
desse tipo de narrativa continua se prendendo ao
universo intratextual, como é o caso de Ana Maria
Barrenechea, que nele substitui a indecisão pela
problematização da convivência dos contrastes do
normal e do anormal. Roas, por sua vez, retoma o
ponto fundamental de que o fantástico “se define e se
distingue pelo conflito entre o real e o impossível”, mas
discorda de Todorov e de muitos críticos, como
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Barrenechea, pontificando que o principal nele não
seria a criação de um efeito de vacilação ou de
incerteza, mas sim a inexplicabilidade do fenômeno
(ROAS, 2014, p.89), o que acarreta destacar o papel do
leitor como um elemento fundamental para a definição
e a compreensão do fantástico, incorporando à
definição o mundo extratextual. Bastando para o meu
propósito essas inserções, o que compreende, encerra
e resume várias décadas de estudos sobre o fantástico,
deve-se destacar, para levá-las mais adiante, os pontos
chaves sobre o gênero, levantados para a finalidade
deste trabalho. Mesmo com as variações das
abordagens e dos ângulos interpretativos, percebe-se
que, para se sentir diante de uma obra fantástica, o
leitor deve ser colocado num limiar: entre o possível e o
impossível, o aquém e o além, o sólito e o insólito, o
familiar e o estranho.
Porém, faltaria, para o escopo pretendido,
salientar um aspecto tão importante quanto os outros
elementos, mas talvez menos visado sobre a questão
do fantástico: o contexto sociocultural que envolve
autor, texto e leitor. Seguindo ainda com Roas, ele
afirma que:
É evidente, portanto, a
necessária
relação
do
fantástico com o contexto
sociocultural:
precisamos
contrastar
o
fenômeno
sobrenatural
com
nossa
concepção do real para poder
qualificá-lo de fantástico. Toda
representação da realidade
depende do modelo de mundo
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de que uma cultura parte.
(2014, p.39)

Em suma, para o autor supracitado, o nó do
fantástico reside no infindável diálogo entre o texto e a
realidade contextual, em última instância extratextual.
Para introduzir uma questão que será pertinente
relevar mais à frente sobre Inglês de Sousa, trago aqui
uma breve passagem do veloz texto de Roberto Corrêa
dos Santos, “Fantástico”. Diz o autor que:
Tradicionalmente limitado ao
dualismo falso/verdadeiro, [o
termo fantástico] pressupõe a
complexa discussão sobre o
realismo e suas habituais
fórmulas de entendimento –
julga-se real o que pode ser, de
imediato,
reconhecido,
identificável: objetos, limites,
seres, histórias, idéias e
convenções. Valores e dados
aceitos; explícitos ou tácitos –
consensos. Tudo que estiver
fora desse território ou não
puder ser para ele trazido (e,
logo, obediente a normas de
ajustes nocionais) será tratado
pelos
também
inseguros
nomes como: falso, incrível,
extraordinário, inventado – as
acepções
dicionarizadas.
(2002, p.80 – grifos do original)

Nesse trecho, convém destacar, mais do que o
paralelismo estabelecido entre falso e verdadeiro, a
discussão em torno do entendimento sobre o realismo,
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pois assim como o fantástico, este também é uma
construção discursiva, como bem já assinalou Barthes
(2004, p.181-190). Tal implicação é importante, pois
como veremos, Inglês de Sousa trabalhou seus contos
insólitos com base numa concepção pacífica de real
que, em dada situação, é inexplicavelmente rompida,
ou interrompida, por algo extraordinário, colocando em
xeque o mundo natural, dando margem à presença do
fantástico neste mundo, mesmo que haja a crença de
que seja passível explicá-lo racionalmente. Como dito
por Roberto Corrêa, os consensos, os acordos tácitos,
objetos, limites, seres, ideias, histórias e convenções
são postos em suspensão por narrativas de um autor
relacionado ao credo naturalista, portanto, cientificista,
realista. Entretanto, talvez seja exatamente neste
entorno que seja possível compreender os contos do
autor que habitam uma atmosfera reconhecida como
real, mas olhada de esguelha, pois, como ainda
acrescenta Roberto
O fantástico acolhe e desfaz
crenças e leis de realidade.
Opõe-se aos bloqueios, recusa
o poderes-que-dizem-não. Mas
também
explora-lhes
a
máxima produtividade. Estar
de jeito singular no imaginário
e dessa maneira deslindar-se
do aprendido, caso inútil ou
deteriorado. (2002, p.81 –
grifos do original)
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Herculano Marcos Inglês de Sousa nasceu no
Pará em 1853 e morreu no Rio de Janeiro, em 1918. O
livro Contos amazônicos, de onde extraímos os dois
contos abaixo, foi publicado em 1893.
A primeira narrativa a ser vista aqui é “A
feiticeira”, que narra, em flashback, a história de um
jovem tenente e delegado de Óbidos, Antonio de
Sousa, que ao desvendar um crime e prender o
assassino numa diligência policial é convidado pelo
maior fazendeiro da região, Ribeiro, a passar alguns
dias como hóspede em sua fazenda. Um cético
convicto, Antonio de Sousa73 gostava de desafiar,
duvidar e zombar das crenças populares e dos seres e
fatos do outro mundo. Essa rápida pincelada mostra o
enredo que envolve o personagem acima nomeado.
Porém, ressalte-se que a narrativa desse personagem
está a cargo de um outro, velho Estevão, que por sua
vez é introduzido por uma outra voz (autor textual?)
presente, aparentemente numa roda de conversa. Esse
jogo torna o texto irresoluto porque se constrói por
uma rede de testemunhos não oculares em que o fato,
julgado de antemão pelo narrador do caso como
ofensivo às leis da Providência, chega ao leitor por um
narrador, apesar de seus esforços, não confiável.
Ouçamos a história narrada: ao ouvir histórias
sobre uma mulher denominada Maria Mucoim, que
havia sido muito próxima a um padre, já falecido, com
fama de feiticeira, Antonio de Sousa resolve importuná73

Curioso e interessante o sobrenome do personagem ser o mesmo
do autor. Que insinuação poderia haver aí?
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la e investigá-la para tirar a limpo a fama de feitiçaria
atribuída a ela. Num primeiro encontro, quando estava
caçando papagaios com o Ribeiro, ele a aborda, faz
perguntas, mas Maria Mucoim permanece em silêncio,
apenas lhe exibindo o único dente, enegrecido, num
olhar de fúria mal disfarçada. Não satisfeito com isso,
Antonio de Sousa planeja uma excursão até o casebre
dela; o fazendeiro tenta demovê-lo, mas ele não o
atende. Na tentativa de entrar na casa de Maria, ela o
repele, mas ele consegue entrar empurrando-a. Dentro
do cômodo, presencia um ambiente bizarro de feitiçaria
(na verdade um estereótipo quase sempre presente em
narrativas que tratam de bruxaria): bode, pilha de ossos
humanos, urubu, coruja, gato preto e uma cumbuca
rachada, escorrendo um líquido parecido com sangue.
Esse resumo da história certamente não faz justiça à
narrativa, pois elimina-se a atmosfera criada pela
narração, que recorre a dois fatores basilares para
produzi-la: 1) o narrador Estevão, que está com a
palavra, procura persuadir o “ouvinte”/leitor, valendose pessoas idoneamente reconhecidas, com fé pública,
outorgada pela posição, ou instituição social a que
pertencem, como testemunhas de fatos insólitos ou
sobrenaturais indiscutíveis, autorizando, assim, o seu
discurso, ou seja, de um dentro da fala recorre-se ao
estratégico
fora
legitimador;
2)
todos
os
acontecimentos, naturais ou sobrenaturais, reportados
nesse mundo narrado, que devem integrar o mesmo
contexto sociocultural do ouvinte/leitor, pertencem à
esfera da mitologia cristã, sempre retomada como
artigo de fé indubitável pelo narrador e, obviamente,
pelo universo da fé cristã. Assim, os dois grandes
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paradigmas desse mundo, céu e inferno (o bem e o
mal), são os motores da narrativa. Não deixa de ser
curiosa, no caso, a fala do narrador, Estevão,
entremear-se de um lamento sobre a juventude estar
abandonando os ensinamentos dos mais velhos,
baseados na fé, e que se fie mais em conhecimentos
científicos, céticos, do que os advindos da fé, ao mundo
creditado à mão divina. Desse modo, para a narrativa, a
verdadeira realidade, ao contrário de ser física, natural,
seria a celestial e/ou demoníaca. O elemento
destoante, Antonio de Sousa, irrompe contra ela,
desafiando-a, mesmo que esteja atacando o lado
sombrio e infernal dela, mas o fato é que ele invade o
mundo interdito aos simples mortais, pois parece claro
que, mesmo existindo as duas esferas, uma não deve
interpenetrar na outra. No dia da incursão feita por
Antonio, uma sexta-feira, há um temporal, com ventos
fortíssimos. No final do conto, o personagem desafiante
retorna em disparada para a fazenda, sentindo-se
febril, deita, mas o alagamento vindo da enxurrada o
pega e enche o quarto até a altura de seu peito, tendo
de sair a nado. Após exaustivas braçadas, sem forças,
cansado, clama por socorro, que chega num barco ao
longe, com alguém em cima emitindo a voz do
fazendeiro. Ao ser recolhido, surpreendentemente, vê a
feiticeira a bordo lançando um olhar penetrante e sem
luz em sua direção [...] um personagem na roda de
conversa, Dr. Silveira, gargalha nervosamente.
Nota-se, nesse caso, elementos do fantástico, do
estranho e do insólito no conto em dois aspectos: a
feitiçaria, lembrando o tradicional motivo de uma velha
mulher isolada dos outros humanos, com poderes para
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dominar os fluxos e elementos da natureza; somado a
isso, necessariamente, ela vive em conluio com os seres
demoníacos. A ciência nesse conto é chamada para
imediatamente ser repudiada como um tipo de
conhecimento imprudente, incompleto e insatisfatório.
Uma arrogância humana que, ao cabo, é incorporada
ao personagem central, mesmo que este não a
represente diretamente, pois havia sido um estudante
de medicina que não termina o seu curso e, por isso,
ingressado no corpo policial, como suboficial. Contudo,
a narrativa deixa evidente sua capacidade racional ao
desvendar um assassinato. Como sabemos, o romance
policial não deixa de ser uma narrativa que tem por
fundamento o pensamento científico e seus métodos e
técnicas lógico-racionais. Por isso não deixa de ser
intrigante tal narrativa vir do punho de um escritor
rotulado como naturalista. Assinale-se que a narrativa
não finaliza a história por uma ironia, ou apelando ao
ceticismo, tanto dos personagens quanto do narrador
ou do autor textual. Não há uma moral que procura
extrair dali uma lição contra as “crendices populares”,
pelo contrário, deixa em suspenso a narrativa e coloca
o leitor no limiar entre o normal e o anormal, o natural
e o supranatural.
Em “O gado do Valha-me-Deus”, a ocorrência
estranha, o insólito, é inexplicável, embora não haja
nenhuma interferência de seres sobrenaturais. Há uma
busca, tornada perseguição, a uma imensa quantidade
de gado que nunca aparece, apenas revelada pelas
marcas das patas deixadas em sua passagem. O mugir é
ouvido, a presença é pressentida, mas o rebanho nunca
é avistado. A única vaca que os vaqueiros têm contato
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direto na tentativa de captura morre, sem não antes
arrebentar as duas cordas que a enlaçavam, mas
era tão nova a morte, e havia
já mais de uma semana que
não comíamos senão pirarucu
seco, que aquela gordura toda
me fez ferver o sangue, me
deu uma fome de carne fresca,
que parecia que já tinha o sal
na boca, da baba que me caía
pelos beiços abaixo; trepei em
cima da vaca e sangrei-a na
veia do pescoço, e logo o Chico
Pitanga lhe furou a barriga,
rasgando-a dos peitos até as
maminhas, com perdão de
vosmecês. O diacho da vaca,
dando um estouro, arrebentou
como uma bexiga cheia de
vento, e em vez de aparecer a
carne fresca, era espuma e
mais espuma, uma espuma
branca como algodão em
rama, que saía da barriga, dos
peitos, dos quartos, do lombo,
de toda parte enfim, pois que
a vaca não senão ossos,
espuma e couro por fora, e
acabou-se [...] (SOUSA, 2005,
p.95)

Mais uma vez o recurso narrativo utilizado é o do
flashback. Neste caso, o narrador é personagem da
história narrada, bem mais idoso após o fato ocorrido.
A estratégia uma vez mais é a do apelo à idoneidade do
fato narrado, recorrendo à idade, à própria
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honestidade, à competência como vaqueiro, ao bom
nome na comunidade e à fé cristã. O discurso do
narrador sustenta-se nesses pilares para passar por
testemunha idônea a seus ouvintes (o conto guarda
uma ligeira semelhança na forma dialogada com a que
Guimarães Rosa faria mais tarde com Grande Sertão:
veredas), garantindo o acontecimento como fato
realmente acontecido. O caso da vaca que solta
espuma é central e emblemático na narrativa, deixando
o leitor sem saber exatamente o que pensar. Os
personagens, os dois vaqueiros, sob a condução do
narrador autodiegético, ficam sem resposta, mas não se
espantam com o inusitado da situação, apenas
lamentam a má sorte, ou o cansaço, ou o fracasso da
missão.
Esse conto é bem diferente do anterior: o
narrador narra porque sabe que há algo imponderável,
estranho, mas não se arrisca a explicar, confiando ao
leitor uma resposta qualquer. O fantástico neste conto
é configurado bem de acordo com o figurino
apresentado mais acima, seja em Todorov ou em
outros, em que a dúvida se apresenta como um
elemento básico da narrativa, aqui acrescentando a
ponderação de Roas em que, evidentemente, o leitor é
conclamado para a estruturação dessa dúvida. Existe o
mundo real apresentado pelo narrador e reconhecido
pelo leitor por um léxico ambiente: gado, vaqueiro,
campo, laço, técnicas, culinária local, montaria, padre,
montanha etc. Apenas um nome se levanta diante
desse mundo reconhecido: o título do conto, “O gado
do Valha-me-Deus”, onde o gado desapareceu
completamente da maneira mais incrível possível,
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deixando o rastro, mas inalcançável e invisível. Pois sem
as marcas impressas, quem poderia garantir que o gado
havia existido? Tal índice, as pegadas, o signo mais
evidente por se relacionar a um referente imediato,
demonstraria a veracidade do fato. Porém: a
veracidade de um fato inexplicável! Parece que em
algumas narrativas fantásticas, o paradoxo seja
exatamente esse: quanto mais insólito, mais o narrador
insiste em reunir uma série de provas e argumentos,
atestando o fenômeno. Inglês de Sousa explora
bastante esses elementos em seus contos, que
podemos chamar de fantásticos sem dúvida alguma. O
mundo natural e social ali aparece como ambiente e
cenário de algo superior, que não podemos explicar,
mas que por vezes irrompe no nosso mundo ordinário
para dar provas de sua existência.
Há uma referência constante nesses contos de
Inglês de Sousa que vale a pena focar: a menção à
escola. Se de um lado a floresta, a terra, os rios, os
animais, as plantas, a chuva, os campos, as montanhas
e o homem sem escolaridade representariam o natural,
a sabedoria intuitiva, a força incontrolável, por outro a
escola seria o local para acolher e munir-se do
conhecimento científico, positivo, com missão
civilizatória para o povo distante do progresso e das
luzes. Contudo isso não aparece nas narrativas de
forma esquemática, com lados opostos fixamente
positivos e negativos, mas ora, o valor pende para um
caso, ora para o outro.
– Quereis saber uma coisa?
Filho meu não frequentaria
esses colégios e academias
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onde só se aprende o
desrespeito da religião. Em
Belém, parece que todas as
crenças velhas vão pela água
abaixo. A tal civilização tem
acabado com tudo que
tínhamos de bom. (SOUSA,
74
2005, p.27)
E as pegadas unidas miúdo,
miúdo,
de
gado
muito
apertado que foge a toda
pressa, com os cornos no rabo
uns dos outros; e vosmecês
desculpem
esta
minha
franqueza, que eu nunca andei
75
na escola. (2005, p.97)

Desse modo, floresta e escola, como mais
adiante seu sobrinho, Oswald de Andrade, pontificaria
no “Manifesto da poesia Pau-Brasil”, se entrelaçariam,
contraditoriamente, marcando dois saberes em que a
hierarquia entre um e outro se alteraria de acordo com
a forma de olhar para a existência em nós e à nossa
volta. Contra a visão naturalista, a ficção fantástica é
chamada como agente provocador de um mundo, o da
modernidade, que se imagina como apenas um lugar
constituído por forças, vetores, figuras, linhas, planos et
cetera para realocar o impensável, o indizível, o
incontrolável, o indeterminável que ainda habitaria a
vida de cada sujeito, do singular que teima em se
afirmar diante da universalização: tanto da ciência,
como do Estado. Se os contos fantásticos de Inglês de
74
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Trecho retirado do conto “A Feiticeira”.
Trecho retirado do conto “O gado do Valha-me-Deus”.
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Sousa podem não representar o exemplo mais cabal
desse gênero de narrativa, fica bastante patente que
seu naturalismo titubeava desejando que seres, fatos e
histórias únicos, insólitos e inexplicáveis continuassem
a habitar este nosso mundo cada vez mais calculável e
preditivo.
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Simone Campos Paulino (UNIGRANRIO)

A autora ítalo-brasileira, Marina Colasanti,
tornou-se bastante reconhecida no meio da literatura
infantojuvenil através de seus contos de fadas. As
narrativas da autora nos transportam para o tempo do
era uma vez e nos fazem caminhar pelas veredas do
maravilhoso.
As histórias colasantianas, entretanto, se utilizam
de todo aporte da narrativa maravilhosa para tratar de
temas do universo adulto, principalmente daqueles que
versam sobre o papel da mulher dentro da sociedade.
Este artigo trata, portanto, deste aspecto em
particular das narrativas de Marina Colasanti, tendo
como corpus de estudo o conto “Entre a espada e a
rosa”, publicado em livro homônimo. Serão apontados
os recursos da escrita da autora e a forma como ela, em
seu estatuto ficcional, é capaz de realizar uma crítica à
sociedade patriarcal através do maravilhoso metafórico.
Devemos, antes de ingressarmos na análise do
conto, nos aproximar de alguns conceitos que são caros
à compreensão das narrativas colasantianas. Entre
estes, destaca-se a questão do maravilhoso. Devemos
entender que o maravilhoso, em seu conceito mais
simples e tradicional, define-se como a narrativa na
qual a trama apresenta elementos estranhos, porém
aceitáveis dentro daquele universo, não sendo insólitos
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para os envolvidos na trama. Através de um pacto
latente com o leitor, a ficção exposta também é aceita
por aquele que a lê, como elucida Umberto Eco em
Bosques Possíveis ao apresentar o exemplo do conto de
fadas clássico “Chapeuzinho Vermelho” e expor como é
possível crer, através de um acordo ficcional, que o
Lobo pode falar e que a menina, mesmo tendo sido
devorada, pode sair ilesa das entranhas do animal (ECO,
1994, p.81).
Como foi explicitado, a autora se utiliza de uma
vertente do maravilhoso: o simbólico. Para tanto,
recorre às metáforas e símbolos, através do que
podemos classificar como maravilhoso simbólico. Nely
Novaes Coelho define que esta vertente de narrativa é
aquela
cuja efabulação atrai por si
mesma,
isto
é,
pelo
referencial, pela história que
transmite ao leitor, mas cuja
significação essencial só é
apreendida quando o nível
metafórico de sua linguagem
for percebido ou decodificado
pelo leitor. (COELHO, 2000,
p.159)

Desta forma, podemos afirmar que ler, de fato,
os contos de fadas de Colasanti é desvendar seus
símbolos, ler nas entrelinhas. O que está explícito, em
geral, ganha nova significação ao se fazer a leitura do
que está implícito. Colasanti afirma, sobre sua própria
obra, que nelas “Existem todos os símbolos que se
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puderem encontrar, talvez alguns tão discretamente
colocados que ninguém chegue a ver” (2005, p.72).
Marina Colasanti extrai do real elementos para
criar seus símbolos, recorre aos contos da tradição e os
revisa de forma contemporânea por entre metáforas.
Desta forma, os contos colasantianos tratam de temas
atuais e é possível através destes observar,
principalmente, a mudança do papel da mulher na
sociedade.
Questões sobre gênero e poder estão no cerne
da estrutura ficcional de Colasanti. Devemos
compreender que a autora é envolvida com a questão
feminista e isto transparece em suas narrativas.
O feminismo é um dos temas que devemos dar
destaque ao tratarmos das obras de Colasanti. Seus
textos possuem grande engajamento nesta questão e
sobre este aspecto a autora afirma que se ocupa das
questões ligadas ao universo feminino por ser feminista
e acredita que ela, como mulher, tem a mesma força e
potencial que os homens e também tem os mesmos
direitos que eles (COLASANTI, 2005, p.70).
Tal engajamento reflete nos contos da autora, de
forma que suas personagens femininas dão voz e corpo
às críticas, que Colasanti faz à sociedade patriarcal.
Segundo Regina Michelli, as personagens dos contos
colasantianos são apontadas sobre três ângulos: ora
como subjugadas, ora como plenas, ora transitando
entre um aspecto e outro (2014).
Em outras palavras, as personagens femininas
colasantianas podem se apresentar como mulheres
moldadas pelo patriarcado, que vivem para obedecer
aos seus pais, esposos; ou como personagens que não
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aceitam ser subjugadas pelo patriarcado; ou como
personagens que transitam entre os dois aspectos, em
parte da narrativa aceitam os ditames da sociedade
patriarcal, porém rompem com esta, mudando seu
posicionamento. É preciso realçar que o último tipo de
personagem apresentado evidencia a ruptura da
mulher com os parâmetros estabelecidos pela
imposição de um gênero ao outro.
Entre as personagens que transitam entre a
prisão e a liberdade, evidenciamos a protagonista do
conto “Entre a espada e a rosa”. A narrativa é iniciada
por uma pergunta e uma sentença: “Qual é a hora de
casar, senão aquela em que o coração diz 'quero'? A
hora que o pai escolhe” (COLASANTI, 2005, p.23). A
princesa, protagonista, vê-se nesse conto forçada a
casar-se com um homem escolhido pelo pai. Para se
libertar de tal infortúnio, ela pede ao corpo uma
solução, que vem na forma de uma insólita barba rubra
que cobre seu rosto, “Aquela era sua resposta” (2005,
p.24). O rei, ao perder a aliança que seria feita através
do casamento, expulsa a filha do castelo. A jovem tenta
encontrar seu lugar dentro da sociedade: “ofereceu-se
de casa em casa para fazer serviços de mulher” (2005,
p.24) e em nenhum lugar foi aceita “porque, com
aquela barba, parecia-lhes evidente que fosse homem”
(2005, p.24). Tentou também serviços de homem: “E
novamente ninguém quis aceitá-la porque, com aquele
corpo, tinham certeza que era mulher” (2005, p.24).
Tentou, por fim, livrar-se da barba, mas cada vez que a
cortava, mais densa e rubra ela nascia. Comprou para si
uma couraça e um cavalo, desfazendo-se do anel da
mãe para tanto, e ao esconder o corpo e o rosto, “não
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seria mais homem, nem mulher. Seria guerreiro” (2005,
p.25). Passou a oferecer seus serviços e espada a vários
reinos, porém, em um desses, ela se apaixonou pelo
jovem rei. Ele, por seu lado, inquietava-se “ao sentir
crescer dentro de si um sentimento novo, diferente de
todos” (2005, p.26), era uma “devoção mais funda por
aquele amigo do que a que um homem sente por um
homem” (2005, p.26). O jovem rei ordenou que ela
tirasse o elmo e mais uma vez, trancada em seu quarto,
a princesa pediu ao corpo uma solução mágica. A barba
transformou-se em rosas que então caíram, revelando
seu rosto, permitindo que ela fosse ao encontro do
jovem rei.
A questão do casamento imposto é o que inicia a
trama e faz a protagonista recorrer a uma solução
insólita. O matrimônio, para a princesa do conto
colasantiano, a manteria dentro da lógica do
patriarcado e a faria ser, neste contexto, apenas uma
moeda de troca. Ela se converteria a apenas mais uma
mulher, presa a casa, aos filhos, ao matrimônio,
exaurida de qualquer potencialidade distante do papel
estabelecido para a mulher. Segundo Simone de
Beauvoir, o maior mal do casamento é mutilar a mulher
e a restringir à rotina (Beauvoir, Apud RONQUI, 2013).
Para livrar-se do casamento, a solução incrível é a
metamorfose. A protagonista sofre uma mutação que
nos remete à Santa Uncumber, que para se livrar do
casamento com um sarraceno, o qual o pai havia
imposto, a jovem pede auxílio a Deus que a cobre de
pelos, inclusive, no rosto. Diferente da santa,
entretanto, a protagonista colasantiana busca a solução
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insólita em seu próprio corpo, após trancar-se no
quarto e chorar por seu triste destino.
A heroína colasantiana, que inicia a trama como
uma jovem presa ao preceito do patriarcado, presa ao
âmbito privado (lugar por excelência, feminino – casa e
família), é expulsa do castelo e conquista o âmbito
público (lugar por excelência, masculino – guerras e
trabalho). Ela consegue, através de um gênero
intermediário – o guerreiro –, burlar as convenções
dicotômicas sociais. (PAULINO, 2014). O rei, ao expulsar
a filha de casa, faz com que a princesa dê o primeiro
passo em direção à emancipação feminina.
A protagonista dessa narrativa busca a própria
identidade e, na condição mágica em que é posta para
se livrar do casamento, ela não é homem ou mulher.
Desta forma, ela fica no between do gênero, em um
gênero intermediário: um guerreiro.
O título do conto, por si, denuncia a principal
problemática da narrativa. A espada é um símbolo que,
em geral, remete ao falo, não apenas por sua forma
que se assemelha, mas pela espada estar relacionada à
guerra, às artes do combate, atividades fortemente
ligadas ao gênero masculino e a rosa ligada ao gênero
feminino (sensibilidade e fertilidade). O binarismo do
sexo é o grande problema para a protagonista, uma vez
que ela é incapaz de se encaixar nesta convenção
social. Segundo Judith Butler,
A univocidade do sexo, a
coerência interna do gênero
são
sempre
consideradas
como ficções reguladoras que
consolidam e naturalizam
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regimes
de
poder
convergentes de opressão
masculina e heterossexista.
(2010, p.59)

Aos homens pertencia o espaço público, às
mulheres, o privado, mas para o between do gênero, no
qual a princesa se encontrava, não havia um espaço
destinado, o que a forçou a criar seu próprio espaço. A
protagonista em nenhum momento deixa, por outro
lado, de ser mulher.
Há a presença masculina marcada em dois
momentos na narrativa, através de dois reis: o rei-pai e
o jovem rei. O primeiro é quem desencadeia o conflito
da narrativa, ao impor um casamento forçado e, depois,
expulsar a filha do castelo. O rei-pai é o representante
do patriarcado. Tratando-se do maravilhoso simbólico,
podemos considerar que este personagem não é uma
pessoa, mas a personificação de toda uma ideia de
sociedade. Na margem oposta, temos o jovem rei.
Enquanto o rei-pai é a sociedade patriarcal, o jovem rei
é a representação de uma sociedade capaz de aceitar
uma mulher sem molduras, com uma identidade
própria e não forjada através das convenções sociais. O
jovem rei aguarda a princesa e é escolhido por ela. Não
há, entretanto, uma posição completamente passiva
por parte dele, uma vez que ele exige ver quem se
esconde atrás do elmo, mas, com o jovem rei, a
protagonista ganha a prerrogativa da escolha.
Na narrativa analisada, vemos que existe uma
violência e uma imposição de poder de um gênero ao
outro, uma vez que, para a protagonista, em sua
condição de mulher, era natural que o casamento fosse
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determinado, algo que fica explícito nas primeiras
linhas do conto, afinal, não é o coração que escolhe o
momento certo para o matrimônio.
A violência contra a mulher pode se manifestar
de diferentes formas. Ela pode ser: patrimonial (quando
se tem algum patrimônio subtraído ou danificado);
moral (quando se é caluniada, difamada, xingada);
sexual (quando se é forçada a participar de relação
sexual não desejada); psicológica (quando se diminui a
autoestima) e física (geralmente o último estágio das
agressões). Esta violência existe porque ela é alicerçada
por uma cultura falocêntrica que naturaliza a relação de
poder homem e mulher, colocando o gênero masculino
como superior ao feminino. Revela-se, portanto, no
fundamento de todas as violências citadas, a violência
simbólica.
Define-se como violência simbólica, segundo
Pierre Bourdieu, a forma de coação através de crenças
fabricadas que conduz o indivíduo a comportar-se
segundo os padrões estabelecidos pelo discurso
dominante.
Percebemos através disso que, ao observarmos o
texto de Colasanti, desvelarmos seus símbolos, a
protagonista do conto não tem, a princípio, uma
postura revolucionária. Ao ver-se forçada a se casar, ela
não confronta o pai – a imagem da sociedade patriarcal
– ela se tranca em seu quarto e chora, pois reconhece
não haver, em seu posicionamento social, outra saída. É
quando expulsa de seu lar e empossada de uma barba
que ela passa a buscar uma nova postura. O gênero que
a jovem cria para si a afasta do gênero feminino e a
aproxima do masculino, sem, contudo, sê-lo.
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Apesar de estar entre os gêneros, para escapar
da posição subalterna destinada ao sexo feminino, a
princesa torna-se um guerreiro, isto é, toma um
posicionamento masculino diante da sociedade. A
heroína colasantiana pode ser vista, portanto, como
uma figuração da mulher no momento de ruptura
promovida pelas manifestações feministas. Como
forma de sair do estratagema estabelecido pela
sociedade patriarcal, as mulheres buscaram uma
aproximação do sexo masculino. Segundo Tina Chanter,
“o movimento feminista moderno começou como um
movimento que tentava estabelecer a paridade com os
homens” (2011, p.15). A princesa se equipara ao sexo
masculino, desempenhando tarefas próprias do
universo dos homens e junto com eles.
Apesar de estar equiparada ao sexo masculino, a
princesa ainda é uma mulher. Para lembrar-se de quem
é, todas as noites, trancada em seu quarto, a princesa
veste-se com roupas femininas, roupas que a fazem
recordar de quem ela é. Assim como muitas mulheres
modernas, a princesa do conto colasantiano estava em
busca de um reencontro consigo e uma reconstrução
do seu próprio ser.
A princesa, de forma simbólica, faz no decorrer
da narrativa o caminho percorrido pelas mulheres nos
movimentos feministas. Ela inicia o conto sob a tutela
de um homem e é submissa a ele, representando,
portanto, a posição da mulher antes dos primeiros
movimentos feministas. Depois, ao se desvencilhar da
dicotômia gênero, ela começa a busca por um espaço
próprio e igualdade em relação aos homens, sendo a
imagem então das primeiras feministas como Virginia
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Woolf e Simone de Beauvoir. Após passar por essa fase,
ela busca a reconstrução de ser mulher, não mais como
uma imposição entre feminino e masculino, chegando
desta forma, nos movimentos feministas mais recentes.
A protagonista do conto “Entre a espada e a
rosa” passa a conhecer suas próprias qualidades, que
estavam muito além daquelas destinadas a uma
mulher, no espaço privado por convenção social.
Mesmo em um gênero intermediário, mais próximo do
masculino, a princesa não se desfaz de sua identidade
feminina, mas a reconstrói fora dos moldes do
patriarcado. Mesmo quando deixa de ser um guerreiro,
ela não é a mesma princesa do início do conto, pois ela
constrói e se apodera de uma identidade própria.

BOURDIEU, Pierre (2010). Dominação masculina. 7.ed. Rio de
Janeiro: Bertrand Brasil.
BUTLER, Judith (2010). Problemas de gênero: Feminismo e
subversão da identidade. 3.ed. Rio de Janeiro: Civilização
Brasileira.
CHANTER, Tina (2011). Gênero: Conceitos-chave em filosofia.
Porto Alegre: Artmed.
COELHO, Nelly Novaes (2000). Literatura infantile: teoria,
análise, didática. São Paulo: Moderna.
COLASANTI, Marina (2005). Entre a espada e a rosa. 3.ed.
São Paulo: Salamandra.
ECO, Umberto (1994). “Bosques possíveis”. In: ______. Seis
passeios pelos bosques da ficção. Tradução: Hildegard Feist.
São Paulo: Companhia das Letras. p.81-102.

1184

MICHELLI, Regina (2010). Marina Colasanti: A figura feminina
no cenário do maravilhoso. Revista Augustus, Ano 15, (nº
30).
In
http://apl.unisuam.edu.br/augustus/index.php?option=com_
content&view=article&id=258:marina-colasanti-a-figurafeminina-no-cenario-do-maravilhoso&catid=67:edicao30&Itemid=30 Acesso em 03.Jan.2014.
RONQUI, Angela Simone (2013). “A representação da
violência contra a mulher em alguns contos de Marina
Colasanti”. X Seminário de estudos literários Cultura e
representação. Unesp.
PAULINO, Simone Campos (2014). Nos fios das narradoras:
tramas e urdiduras do feminino nos contos de fadas de
Angela Carter e Marina Colasanti. Dissertação de mestrado –
Instituto de Letras, UERJ. Rio de Janeiro.

1185

Sônia Maria de Araújo Cintra (USP)

Considerando a literatura de Albano Martins uma
literatura do olhar, não só do ponto de vista descritivonarrativo, mas da remissão ao olhar do que é captado
pelos outros sentidos, sensações e sentimentos, bem
como o que pertence a lembranças e à memória ou é
de projeção no futuro, expressa através da palavra
comprometida com imagens poéticas, busca-se, então,
neste trabalho acadêmico, a compreensão de sua
poesia. A partir da leitura e análise literária do poema
“O cavalo cor-de-rosa”, num primeiro momento,
compreendê-lo como inscrição epigramática sugerida
ao poeta pela imagem da pintura no sepulcro de
Thanuny, nº TT74, Tebas (Egito), reproduzida em seu
livro A voz do olhar (1998, p.41), para, num segundo
momento, analisá-lo enquanto écfrase, haja vista a
ausência da referida imagem na obra As escarpas do
dia (2010, p.273), a fim de depreender o insólito que se
manifesta no deslocamento da linguagem pictórica para
a verbal com presença da pintura e para a verbal com
ausência da pintura, estabelecidas as relações de
denotação e conotação entre elas. Se por um lado a
transposição pode causar estranhamento, ou mesmo
intrigar e/ou inquietar o leitor, por outro lado pode
descortinar um novo universo de significações que
expande seus sentidos de compreensão da beleza e dos
múltiplos domínios da estética, sobretudo no âmbito
do visível, do lisível e do simbólico.
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No afã de aprofundar os estudos sobre a obra
literária de Albano Martins e, mais especificamente,
sobre o insólito constitutivo de suas imagens verbais,
entendido consoante Carlos Reis, como uma ocorrência
“que vem corroer a ‘normalidade’ e uma
verossimilhança que nada parece capaz de abalar”
(2012, p.55 – grifo do original), buscou-se
fundamentação teórica em Massaud Moisés e Aurora
Gedra Ruiz Alvarez, entre outros, para, a partir do
entendimento da significância expressiva do insólito na
construção ecfrásticas, verificar o fantástico na
literatura e saber detectar, induzir, a partir do poema
analisado e interpretado, traços que marcam a
cosmovisão do autor ou outras possibilidades de
escrita.
Aprende-se com Massaud a distinguir descrições
ecfrásticas de poemas visuais, novamente em voga nos
anos sessenta, graças à poesia experimental, pela
diferença que reside em que naquelas “o poeta não
pretende reproduzir verbalmente a pintura, mas
transformar o impacto sentido ao descortiná-la em
linguagem poética”. (MOISÉS, 2008, p.435). Em seu
conceito: “A écfrase poética é uma recriação, uma
realidade paralela à da obra pictórica, e não a sua
imagem linear num espelho plano.” (2008, p.435). Ao
rever a relação entre imagem visual e palavra, Aurora
Gedra Ruiz Alvarez lembra Horácio, em sua Arte
poética, a respeito da irmandade entre as artes – Ut
pictura poesis –, onde reafirma a célebre comparação
de Simônides de Ceos, apresentada anteriormente por
Plutarco, de que a pintura é “poesia muda” e a poesia é
“pintura falada”. Na reflexão da autora, “Nesta
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aproximação, ele tem em mente a plasticidade das
descrições presentes nos textos literários, assim como a
narratividade da pintura”. Em “Estudos interartes:
conceitos, termos, objetivos” Claus Clüver afirma que a
écfrase é a “verbalização de textos reais ou fictícios
compostos em sistemas não verbais” (1997, p.42).
Ainda sob o ponto de vista teórico, lançou-se mão dos
conceitos de Tzvetan Todorov e Irlemar Chiampi para a
compreensão do fantástico e do maravilhoso, bem
como de outros autores e obras para contextualização
histórica e abordagem do aspecto mitológico e
linguístico. Isto posto dá-se início à análise da relação
da pintura no sepulcro de Thanuny com o poema “O
cavalo-cor-de-rosa”, reproduzidos abaixo:

“O cavalo cor-de-rosa”
Relincha, e das narinas
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sai o azul
em que se banha. Na garupa,
um galo
de crista
rosada
encrespa a voz
e prepara
as tintas
da madrugada. São estas
as cores
do cavalo. Que,
para voar,
não precisa de outras asas.

A imagem do fragmento da pintura no sepulcro
de Thanuny (c.1420 a.C.) aparece no livro A voz do
olhar, de Albano Martins (1998). Consultado o autor
sobre sua origem, responde por e-mail datado de 7 de
janeiro de 2015 o seguinte:
Sobre ‘o cavalo-cor-de-rosa’ o
que posso dizer-lhe é isto:
encontrei a sua imagem na
p.118 do 1º vol. da História da
Arte, de J. Pijoan, publicada,
em Portugal, pelas Publicações
Alfa
(Publicações
EuropaAmérica, Ltda., 1972). A
reprodução do cavalo aparece
na p.41 do meu livro A voz do
olhar, com a indicação, no
verso, de:
pintura do
sepulcro
de
Thanuny, nº 74, Tebas ( Egito ),
acompanhada do seguinte
comentário: ‘Este magnífico
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fragmento, do reinado de
Tutmósis IV ( c. 1420 a. C. )
prova a influência artística da
pintura
cretense
contemporânea’. Mas não sei
dizer-lhe. Lembro-me que fui
sugestionado pela imagem e o
meu poema é disso o
resultado imediato. (MARTINS,
1998 – grifo do original)

Verifica-se que Thanuny foi o escriba principal e
guerreiro, comandante do exército do faraó Tutmósis
III, a quem se deve o registro das expedições faraônicas,
suas batalhas, triunfos e tributos recebidos de seu vasto
Império:
Muito se sabe sobre Thutmosis
‘guerreiro’, não só por causa
de suas conquistas militares,
mas também por causa de seu
real escriba e Comandante do
Exército,
Thanuny,
que
escreveu
sobre
suas
conquistas
e
reinado.
(http//finislab.com/enciclopei
76
da/letra-t/tutmes-iii.php )

E, a seguir, complementa: “Estas campanhas, estão
inscritas na parede interna da câmara grande abrigando
o ‘santo dos santos’ no Templo de Karnak de Amun”
(MARTINS, 1998). Desse modo pode se compreender o
poema que acompanha a imagem da inscrição tumular
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no livro de Albano Martins como uma expansão da
homenagem póstuma ao escriba.
O sintagma “O cavalo cor-de-rosa”, destacado do
corpo do poema, sugere o título e, ao mesmo tempo,
faz parte, sintaticamente, como sujeito, num
enjambement do sentido do primeiro verso que vem
em seguida iniciado com o verbo “Relincha”. Refletindo
sobre essa duplicidade, essa separação e junção, parece
que pode sugerir já de início que tratará de diferentes
realidades, mas que elas são simultaneamente outras,
diferentes, e iguais; e parte da anterior e é outra num
eterno jogo de que as coisas, os sentidos, os
sentimentos, as realidades, etc., dependendo da
perspectiva adotada são diferentes, similares e são
partes de um todo que pode se tornar também outro
todo.
Observa-se no campo central do fragmento da
pintura de fundo azul claro a figura de seis cavalos, de
cores diversas, que variam entre o preto, o terracota e
o marfim, sendo um deles de tonalidade mais rosada.
Os cavalos estão desatrelados de seus apetrechos para
montaria e de defesa bélica, sendo conduzidos por um
condutor a pé, que está vestido apenas de um saiote e
um tecido branco cobrindo seu corpo, da cintura até os
joelhos, o que deixa o dorso e os braços nus, e pés
descalços. Assim como os cavalos, sua postura corporal
inclinada para frente, com a mão direita erguida em
direção à boca, também representa uma atitude de
surpresa, que causa estranhamento no observador, ao
romper com o equilíbrio da ideia de mera
representação pictórica dos cavalos perfilados, para
insinuar a presença do sobrenatural, prenunciada pelo
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gesto de resistência descrito acima, modificando a
situação anterior. Estariam os figurantes da pintura a
avistar o reino dos mortos? A passagem da vida para
morte, de uma existência para outra, onde Thanuny
seria avaliado pelos serviços prestados ao faraó? Tal
desconcerto, perceptível no movimento das figuras e
no leitor, remete ao fantástico. Todorov define o
fantástico como gênero marcado essencialmente pela
“hesitação experimentada por um ser que só conhece
as leis naturais em face de um acontecimento
sobrenatural.” (2012, p.31). E explica:
Há um fenômeno estranho que
se pode explicar de duas
maneiras, por meio de causas
de tipo natural e sobrenatural.
A possibilidade de se hesitar
entre os dois criou o efeito
fantástico. (2012, p.31)

Nesse sentido, o cavalo representa o animal ou o
morto que, vindo do reino das sombras (morte),
alcança a luz (outra vida). Há uma gradação cromática
nas figuras da pintura onde predomina o tom ocre ou
terracota, que remete à terra, ao mundo da realidade
vivida, diferente do mundo sepulcral. O preto,
representando a morte, o mundo das sombras, é a cor
predominante de um dos cavalos centrais, e se repete
no cabelo do condutor e na ponta da crina dos cavalos
coloridos de ocre. Na gradação das cores escuras para
as claras, prevalece a ideia de movimento de ascensão
de elementos da terra aos céus, reforçada pelos tons
róseos de dois cavalos que conotam o alvorecer. Apesar
dos danos provocados pelo tempo ou por descuidados
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humanos que corromperam alguns campos da pintura,
pode-se observar que a posição das patas dos cavalos
sugere movimento de resistência à condução, e por
surpresa ou receio, à semelhança do condutor,
esforçam-se por interromper a caminhada. A agilidade
e força de seus corpos indicam liberdade e vitalidade, e
a altivez de seus pescoços bem torneados e cabeças
erguidas e encimadas por crinas bem aparadas
conotam o esmero típico dos cavalos reais e dos
guerreiros do faraó, como era caso do escriba Thanuny,
a quem se deve o registro de inúmeras batalhas
egípcias, perpetuando através da escrita a história das
conquistas e salvaguardando do esquecimento a
memória daquela época. Assim compreendida a
pintura, os cavalos, por metáfora ou metonímia, ou
seja, por transposição de sentido histórico para a
memória ou por indicação de um todo (batalha) por um
de seus elementos (cavalo de guerra) é uma
homenagem póstuma ao faraó, que estendida a
Thanuny, representa a um só tempo seu valor de
guerreiro e escriba e a viagem do reino dos vivos para o
reino dos mortos. O cavalo, enquanto animal de
montaria utilizado como meio de tração do transporte
do guerreiro nos campos de batalha denota, no plano
da representação do real, um animal de força adestrada
pelo homem e que está a seu serviço. Do ponto de vista
simbólico, entretanto, este animal, capaz de transitar
do reino das trevas após deixar o reino da vida
concreta, de lutas, para o reino da luz, a exemplo da
deusa egípcia Isis, alada, que possibilitou a ressurreição
de Osíris, a partir da junção milagrosa de seus pedaços,
remete a Pégaso, o cavalo alado da mitologia grega. Se,
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a princípio, “da morte e ressurreição de Osíris
simbolizavam a retirada das águas do Nilo no outono e
a volta da inundação na primavera” (BURNS, 1986,
p.27), no significado mais profundo da lenda,
“passaram a ser vistas como expressão de uma
promessa de imortalidade pessoal.” (BURNS, 1986,
p.27). Com o mesmo sentido de imortalidade, Pégaso,
após a morte, foi transformado por Zeus na constelação
homônima que brilha no céu. Nesse sentido, aprendese com Chevalier,
Isis protege os mortos debaixo
de suas asas e ressuscita-os. É
considerada como Iniciadora,
aquela que detém os segredos
da vida, da morte e da
ressurreição (2009, p.507)

e
O cavalo alado representa a
imaginação criadora e sua
elevação real... as qualidades
espirituais e sublimes (capazes
de elevar o homem) acima do
perigo e da perversão. (2009,
p.107)

O elemento alado em ambos conota ascensão: em Ísis,
do reino dos mortos para o reino dos vivos; em Pégaso,
do plano terreno para o celestial, significando ascensão
a uma nova realidade, a exemplo da vida após a morte
e/ou da re-criação artística, na pintura, pelas cores,
linhas e formas, e através das palavras objetivadas pela
imaginação sublimada, a exemplo quando acerca de
Pégaso, diz: “Ele se transformou corretamente no
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símbolo da inspiração poética.” (CHEVALIER, 2009,
p.703)
O poema “O cavalo cor-de-rosa”, transcrito
anteriormente, publicado ao lado da imagem da
pintura no sepulcro de Thanuny, no livro A voz do olhar,
considerada inscrição tumular, pode ter função
epigramática. Epigrama, do grego epígramma; epi,
sobre, gramma, escrito, inscrição, pelo latim epigrama,
e conforme se lê no Dicionário de termos literários de
Massaud Moisés “composição poética breve, na qual
com precisão e agudeza se expressa um só pensamento
principal e geralmente festivo ou satírico” (2013,
p.161). No caso do poema “O cavalo cor-de-rosa”, uma
homenagem póstuma ao faraó, ao guerreiro, à
representação pictórica, ao emprestar inflexão
descritiva ao gosto pela condensação epigramática à
ausência da referida inscrição pictórica evidencia, como
observa Massaud Moisés,
a pedra angular do seu edifício
poético: a écfrase, que em
suas mãos ultrapassa o diálogo
com a pintura, para agregar os
domínios da Natureza em que
avultam incidentes plásticos
(2008, p.435)

Por exemplo, “um galo/ de crista/ rosada/ encrespa a
voz/ e prepara/ as tintas/ da madrugada.” Nesses
versos, a inflexão descritiva agrega a ideia de Natureza
pelas imagens sinestésicas de som (canto do galo) e
cores (rosada e tintas), que anunciam a antemanhã.
Albano Martins, profundo conhecedor e tradutor da
poesia grega, em “O cavalo cor-de-rosa” e outros
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poemas disseminados ao longo de sua obra emprega
livremente o expediente retórico do epigrama,
entendido como composição poética breve que
expressa homenagem póstuma, e a ele adiciona sua
visão atual da realidade. As duas formas de
representação, a verbal e a não verbal, constituem a
matéria para seus poemas, recobrindo desse modo
aspectos outros que os observados pelos antigos
poetas, considerados tempos, costumes e formas de
expressão diferentes. A sensibilidade do olhar artístico
do poeta impulsiona a criação em linguagem poética
verbal de uma realidade paralela à da obra pictórica,
ainda que sugerida por ela. Se esta remete ao
significado terreno de homenagem póstuma voltada ao
passado do guerreiro, através da imagem que sugere a
hesitação dos cavalos e do condutor ante o reino dos
mortos, o epigrama conduz à ideia de eternidade
simbólica e no plano da poesia, através da imagem do
cavalo alado “Que para voar,/ não precisa de outras
asas.”.
Considerada a transposição de linguagem
pictórica para a linguagem verbal, o poema, longe de
ser cópia ou espelho da pintura, é uma pintura com
palavras, conforme observado anteriormente. Uma
recriação que expressa verbalmente a ascensão do
guerreiro e escriba do faraó a outro plano, ou seja, ao
da vida após a morte, ao renascer, como o dia renasce
na aurora, cor-de-rosa, e a poesia remete à criação
literária. Cabe aqui, lembrar Aristóteles, quando diz:
não é ofício do poeta narrar o
que realmente acontece; é,
sim, o de representar o que
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poderia acontecer, quer dizer:
o que é possível, verossímil e
necessariamente (Aristóteles,
Apud MOISÉS, 2012, p.66)

Desse modo, a poesia, entendida como forma ou
conteúdo, continua Massaud,
pertence ao mundo real tanto
quanto os objetos e pessoas
que nos cercam, assim como
os sonhos e os planos de
viagem que nunca se realizam.
‘Coisa real por fora’ e ‘coisa
real por dentro’, com diz
Fernando
Pessoa
na
‘Tabacaria’ (2012, p.67 – grifo
do original)

Ao ser representado como cavalo alado no
poema de Albano Martins, o cavalo cor-de-rosa pintado
no sepulcro de Thanuny sugere a imagem da vida após
a morte, e o estranhamento inicial, provocado pela
transformação de um no outro, revela o insólito
ficcional da imagem poética, que, por sua vez, é
incorporado com naturalidade ao novo sentido. Por
etapas, inicialmente temos o estranhamento provocado
pela transformação do primeiro, o do sepulcro, no
segundo, o de Albano. Esse estranhamento revela o
insólito ficcional da imagem poética, e o leitor vê como
insólita a imagem criada por Albano em relação ao que
é suscitado pela pintura, e o novo sentido, a realidade
superior, sugerido pela imagem, se incorpora com
naturalidade ao que foi sentido como insólito, deixando
de ser insólito para ser natural. Recorrendo às palavras
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de Irlemar Chiampi acerca do realismo maravilhoso,
aprendemos que este constrói um novo referente: “a
construção de uma realidade em que não houvesse
separação entre o objetivo e o sensitivo” (1980, p.34), o
que remete à obra de Freud O inquietante (1919) cujo
título original era Das Unheimliche, onde se lê:
“Quando acontece algo em nossa vida que parece
trazer alguma confirmação às velhas convicções
abandonadas, temos a sensação do inquietante”
(FREUD, p.369 – grifo da autora), e, mais adiante:
Então a nossa conclusão seria
esta: o inquietante das
vivências produz-se quando
complexos infantis reprimidos
são novamente avivados, ou
quando crenças primitivas
superadas
parecem
novamente
confirmadas
(FREUD, p.371)

No caso do novo sentido depreendido da transposição
do pictórico para o verbal, a crença em mitos antigos
parece confirmada pelo valor simbólico reiterado no
poema. Nesse sentido, Freud esclarece que
O inquietante da ficção – da
fantasia, da literatura –
merece, na verdade, uma
discussão à parte. Ele é,
sobretudo, bem mais amplo
que
o
inquietante
das
vivências, ele abrange todo
este e ainda outras coisas, que
não sucedem nas condições do
vivenciar (p.371)
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E, mais adiante, ele pondera:
Entre as muitas liberdades do
criador literário está a de
escolher a seu bel-prazer o
mundo que apresenta, de
modo que este coincida com a
realidade que nos é familiar ou
dela se distancie de alguma
forma. Nós o seguimos em
qualquer dos casos. (p.372)

O novo referente é marcado pela fusão entre “o
objetivo e o sensitivo” diferentemente do anterior que
era marcado pela separação. No caso do novo sentido
depreendido da transposição do pictórico para o verbal,
a crença em mitos antigos parece confirmada pelo valor
simbólico reiterado no poema.
Nesse sentido,
o realismo maravilhoso propõe
um
‘reconhecimento
inquietante’ pois o papel da
mitologia,
das
crenças
religiosas, da magia e tradições
populares consiste em trazer
de volta o ‘Heimliche’, o
familiar coletivo, oculto e
dissimulado pela repressão da
racionalidade (CHIAMPI, 1980,
p.69 – grifo do original)

E, mais adiante, pondera:
A capacidade do realismo
maravilhoso de dizer a nossa
atualidade pode ser medida
por esse projeto de comunhão
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social e cultural, em que o
racional e o irracional são
recolocados igualitariamente.
(1980, p.69)

Assim compreendido, o poema recupera a marca
perdida do espírito (alma/kha) do guerreiro do faraó na
imagem de Pégaso e da Aurora, incorporando com
naturalidade a ideia de renascimento do guerreiro num
outro plano que não o material, tumular. Tal
transposição remete a Todorov, quando afirma: “A
todas estas variedades do maravilhoso ‘desculpado’,
justificado, imperfeito, opõe-se o maravilhoso puro,
que não se explica de nenhuma maneira” (2012, p.63 –
grifo da autora). A brevidade epigramática do poema,
cujas imagens verbais buscam a síntese da dualidade
vida-morte, através do insólito causado pela
transposição do significado do cavalo enquanto animal
de guerra para cavalo transportador da alma do
guerreiro a outra dimensão, conduz à recuperação de
marcas perdidas ou esquecidas nas histórias de antigos
povos. Thanuny, além de guerreiro, foi escriba real. Se a
guerra, apesar das conquistas, vem associada à ideia de
morte, a escrita, ao contrário, vem associada à ideia de
vida, de preservação. Thanuny, ao deixar registrada
pela escrita, consagra a história de seu tempo,
impedindo-a de cair no ostracismo. Se a inscrição
pictórica em seu sepulcro é uma homenagem do
guerreiro ao faraó, o poema de Albano Martins “O
cavalo cor-de-rosa” é homenagem ao escriba que
tornou imortais as conquistas do faraó e ao poeta que
“encrespa a voz e prepara as tintas da madrugada”, ou
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seja, da criação artística da nova realidade, o que
novamente remete a Freud, quando reflete:
na literatura não é inquietante
muita coisa que o seria se
ocorresse na vida real, e que
nela existem, para obter
efeitos inquietantes, muitas
possibilidades que não se
acham na vida (p.371)

No livro As escarpas do dia (2010), em que
Albano Martins reúne sua produção poética de 60
anos, depara-se novamente com o poema “O cavalo
cor-de-rosa” (p.273), desta vez, desacompanhado da
imagem da pintura, inscrição tumular no sepulcro de
Thanuny, o que permite sua compreensão como
écfrase, ou seja, “uma realidade paralela à da obra
pictórica”, conforme mencionado anteriormente.
Analisado deste ponto de vista depreende-se do poema
a alusão ao simbolismo de Pégaso e Aurora, seres
mitológicos, pelas metáforas conotativas que
expressam imagens verbais celestiais de cor, luz, forma
e movimento, em oposição da terra e da noite.
Aurora Gedra Ruiz Alvarez, que tem se
debruçado sobre questões de intermidialidade, com
principal interesse na transposição da linguagem visual
para a verbal, predominantemente em poesia,
considera em “Da contemplação da tela de Hopper ao
poema de J. M. Magalhães”, comunicação apresentada
no XI Congresso Internacional da ABRALIC: Tessituras,
Interações e Convergências, (13 a 17 de julho de 2008,
na USP – São Paulo, Brasil):
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Na pintura, a imagem é
apreendida pelos sentidos; no
poema, ela é imaginada; na
primeira,
o
objeto
é
representado visualmente, ou
seja, a mediação é mais
explícita, ela se dá a conhecer
como presença; no segundo, o
objeto da enunciação é menos
explícito, ele é uma ausência
evocada
a
partir
da
experimentação verbal. (2008,
p.2 – grifos do original)

O poema “O cavalo cor-de-rosa” é composto de
uma só estrofe de 14 versos livres e brancos, que
conotam liberdade de expressão principalmente pela
variação dos recursos poéticos ao gosto do
modernismo, permitindo maior fruição de sentidos, na
medida em que difere da forma fixa do soneto clássico
composto de 14 versos decassílabos dispostos em dois
quartetos e dois tercetos. Através da métrica irregular,
que varia de duas a oito sílabas poéticas, o sujeito lírico
expressa a inquietude de movimento inicial do cavalo e
do galo, que, por sua vez, é regulado pelas pausas
impostas pelos pontos e vírgulas da pontuação:
“Relincha, e das narinas/ sai o azul/ em que se banha.”
e “encrespa a voz/ e prepara/ as tintas/ da madrugada.”
são exemplos do ritmo entrecortado pelo esforço dos
animais e do poeta na criação do alvorecer e do poema.
A rima, em suas variações esparsas, ora no final, ora no
meio dos versos, acompanha o ritmo, alternando sons
abertos e fechados das vogais, como por exemplo, nas
palavras “narinas”, “crista”, “tintas”, “precisa”; e o som
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criado pela alternação das consoantes surdas e
sonoras, em palavras como “garupa”, “galo”,
“madrugada” (sonoras) e “crista”, “encrespa”, “esta”
(surdas), remetem ao som provocado pelos passos do
cavalo e encrespar da voz do galo que remetem ao
amanhecer. O movimento ascendente e de
transformação do cavalo em ser alado é expresso na
sequência de sons fechados em palavras como “azul”,
para o medial “voz”, para, finalmente, alcançar o aberto
de “asas”, que, ao ser pronunciada, libera o ar dos
pulmões, conotando liberdade.
A partir do título, a leitura do poema “O cavalo
cor-de-rosa” causa estranhamento no leitor pela
quebra de expectativa da realidade em que se insere o
cavalo, animal comum, terreno, ao ser modificado pelo
adjetivo cor-de-rosa, que lhe atribui qualidade
incomum, caracterizando-o como ser sobrenatural
construído verbalmente ao longo do poema. A
mudança imprevista do plano concreto para o abstrato
provoca a hesitação que o leva a buscar explicação no
mítico, a partir de elementos poéticos, constituídos
morfológica, sintática e semanticamente pelo sujeito
lírico e que remetem ao fantástico. Tal estranhamento
se intensifica quando o sujeito lírico inicia o primeiro
verso com o verbo relinchar na 3ª pessoa do singular
“Relincha”, dirigindo a atenção do leitor a uma
descrição verbal sonora que denota a imagem de um
cavalo concreto, real, cheio de vida, a qual é quebrada
pela abstração da cor azul, que sai de suas narinas e na
qual ele se banha, conotando o ar e o céu, a busca da
liberdade. O presente do indicativo “Relincha” atualiza
a ação verbal e remete ao eterno presente, na medida
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em que o cavalo se fixa nessa situação na imaginação
do leitor, numa imagem visual de movimento,
resgatando a ideia de tempo. Ideia reforçada pelos
verbos que se seguem: “sai”, “se banha”, “prepara”, que
culmina na locução “para voar”. A locução verbal “para
voar”, criada pelo sujeito lírico no poema, provoca uma
quebra de sentido do substantivo comum “cavalo” para
remeter à figura de Pégaso, cavalo alado da mitologia,
de maneira que o tempo presente representado nos
verbos anteriores alcança novo sentido no modo
infinitivo sugerido pelo substantivo. Dessa maneira, o
tempo verbal, enfatizado pelo campo semântico do
substantivo, passa da ação de aparência terrena para a
essência mítica, que remete a prodigioso e sagrado.
Segundo Mircea Eliade,
O indivíduo evoca a presença
dos personagens dos mitos e
torna-se
contemporâneo
deles. isso implica igualmente
que ele deixa de viver no
tempo cronológico, passando a
viver no Tempo primordial.
(2006, p.22)

Em continuidade ao primeiro verso e nos dois
versos seguintes, o sujeito lírico inicia o detalhamento
da descrição da nova imagem de cavalo recriada
poeticamente: “e das narinas / sai o azul / em que se
banha”. Se o substantivo “narinas” remete à respiração,
o “azul” conota o ar e a pureza da atmosfera, do espaço
aéreo em que se banha, transportando deste modo, da
imagem terrena do cavalo de guerra para a imagem
celestial de cavalo alado, o que, de certo modo,
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também se reflete na ascensão da realidade física para
a espiritual. A transposição de linguagem denotativa
para conotativa revela o insólito ficcional produzido
pelas novas imagens verbais, na medida em que o
cavalo alado, mítico, não faz parte da realidade física ou
material conhecida. Nesse sentido, o sujeito lírico opõe
o fantástico à realidade e o sobrenatural ao natural,
provocando estranhamento no leitor, que busca no
mito novo sentido para restituir o equilíbrio rompido
pelo insólito, através de nova narrativa, no caso, mítica.
Para Bakhtin o estranho está ligado à perda de um
sentido conhecido da rede de sentidos, o que se
aproxima do que diz Freud no que foi citado. Por
exemplo, da configuração do elemento azul que sai das
narinas e em que se banha o cavalo. Lê-se em Chevalier
que o azul é a mais imaterial das cores: “Imaterial em si
mesmo, o azul desmaterializa tudo aquilo que dele se
impregna. É o caminho do infinito, onde o real se
transforma em imaginário.” (2009, p.107). Com a
imagem do azul, cor do ar puro em que está inserido e
que exala o cavalo pelas narinas, o sujeito lírico prepara
o cenário para Aurora, a qual representada pela cor
rosa, “símbolo de primeiro grau de regeneração e de
iniciação aos mistérios tornou-se símbolo do amor e
mais ainda do dom do amor, do amor puro” (2009,
p.789) simboliza a chegada do novo dia, da criação. Em
seguida, o sujeito lírico reforça essa imagem, ao
descrever “Na garupa/ um galo/ de crista/ rosada/
encrespa a voz”. O cavalo, “animal originalmente
associado às trevas do mundo ctoniano, [...]. Filho da
noite e do mistério, esse cavalo arquetípico é portador
de morte e de vida a um só tempo” (2009, p.203-204),
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e o galo, “universalmente, um símbolo solar, porque
seu canto anuncia o nascer do sol” (2009, p.457)
significam juntos, nesse contexto, o renascimento. A
descrição da “crista rosada” reitera a imagem da “voz
encrespada”, pela sinestesia das imagens da cor (da
aurora) e do som (canto do galo), que anuncia o
amanhecer do dia, que se estende à vida e à criação
poética, conforme se lê nos versos seguintes: “e
prepara/ as tintas/ da madrugada.” Se o galo simboliza
o amanhecer, por seu canto, a Aurora se faz presente
pelas cores claras que tingem o céu na madrugada. A
exemplo do azul, cor da imensidão atmosférica, que sai
das narinas do cavalo e em que ele se banha, o rosado
da crista do galo prepara a chegada das outras “tintas”,
cores da madrugada, que, em última instância, fundemse nos versos finais do poema: “São estas/ as cores/ do
cavalo. Que/ para voar, / não precisa de outras asas, ou
seja, é capaz de per si elevar o espírito do homem ao
sublime.”.
Desprendida da forma epigramática, sugerida ao
autor pela presença da imagem da inscrição do
sepulcro de Thanuny num primeiro momento, a
écfrase, na ausência da referida imagem, num segundo
momento alcança voo próprio pelo verbo, e o poeta, ao
criar com palavras, não necessita de outras asas para
voar, pois as palavras conferem significados novos aos
antigos, perdidos, já que, em termos realistas,
denotativos, o que é dito não faz sentido, só no plano
conotativo, polissêmico do poema. Nesse sentido, são
suas palavras, que à semelhança da imagem pictórica
dos cavalos de guerra no sepulcro de Thanuny,
perpetuam a homenagem à memória do guerreiro e
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escriba do faraó e a elevam à dimensão do simbólico,
no que concerne à vida após a morte e à re-criação
poética no campo das artes.
Albano Martins é um poeta inserido na tradição
da mais autêntica poesia portuguesa, que tem como
marca registrada o intimismo e a busca da integração
do homem com a natureza. Raquel de Sousa Ribeiro
refere-se a Albano Martins como poeta português,
contemporâneo, autor de poemas, “geralmente curtos,
mas de longa ressonância, acordando experiências
adormecidas dos leitores, também, para eles, intensas
de significação e emoção.” (2014, p.224). Ao agregar
novos significados aos modelos da tradição pela força
coercitiva de seus versos, que buscam a liberdade da
expressão poética, através de forma-conteúdo
radicalmente lírico, privilegia uma voz que canta o
mundo e as coisas, procurando integrar o homem ao
Universo, “por meio de uma inspirada comunhão com
as forças primitivas, elementares: o sol, a terra, o mar, a
vegetação, e, naturalmente, o verbo”.77
Nessa perspectiva, “O cavalo cor-de-rosa” “expõe
uma festa de vitalidade cósmica da qual o homem
participa na sua insignificância”, consoante ao que se lê
no artigo “Sai no Brasil antologia do português Albano
Martins” (Agência Estado, 2000). Recorrendo a
Wilkinson, quando discorre sobre o mito Belerofonte e
Pégaso, lembra-se que
O nome Pégaso relaciona-se à
palavra grega que significa
77

Retirada da 4ª capa da Antologia Poética Albano Martins. Org.
Álvaro Cardoso Gomes. São Paulo: Unimarco, 2000.
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‘fonte’, e um dos mitos de sua
origem diz que ele nasceu no
Extremo
Ocidente,
nas
nascentes do oceano. Depois
fez com que outra fonte,
Hipocrene (a fonte do cavalo),
fluísse do monte Hélicon
durante
um
concurso
envolvendo as Musas (2013,
p.53)

Conforme se verifica no exame do poema “O
cavalo cor-de-rosa”, a pintura, inscrição tumular no
sepulcro de Thanuny, que o sugeriu, foi transformada
em linguagem poética, com a extrema concisão e o
rigor expressivo do autor, que revela a cosmovisão do
sujeito lírico e sua reflexão a respeito da vida e da
morte e da criação e recriação poética. O poeta
encontra na natureza da Aurora, em todas as suas cores
claras e luz nascente um modelo que lhe permite
expressar em versos a ascensão do guerreiro do mundo
das sombras, da morte e do esquecimento para o
mundo da luz, do renascimento e da memória, num
movimento de elevação da terra para o céu. Nesse
sentido, o significado de Aurora é acrescido da
dimensão simbólica de Eos, filha de Teia, a primeira das
Titânidas e Hiperion, e tem como irmãos Hélio (Sol) e
Selene (Lua). Nessas figuras, Aurora é representada
como “deusa de dedos cor-de-rosa”, a aurora de dedos
cor-de-rosa, como lhe chama Homero, e sua principal
função “é abrir as portas do céu ao carro do Sol,
descerrando as pálpebras do dia.” (BRANDÃO, 2011,
p.283-284), podendo ser interpretada como a
portadora da luz, após o período das trevas, que
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semanticamente se estende ao renascer da morte e à
recriação do mundo pela arte, literariamente na voz do
olhar do poeta. A simbologia da Aurora é reforçada no
poema pela “voz encrespada”, ou seja, que demonstra
a irritação, do galo, que, por sua vez, remete à
metamorfose do jovem Alécriton, assim punido, por
haver permitido, com seu sono, que Hélio denunciasse
a Hefesto a traição de Afrodite, sendo por isso
“obrigado a cantar toda madrugada, antes do
nascimento do Sol”. (2011, p.229). O reforço que essas
imagens míticas acrescentam ao significado do poema
remete à antiga crença da vida da alma, reporta-nos ao
afirmado quando cita Freud num outro plano, após a
morte corporal, comum a várias civilizações antigas,
dentre elas a egípcia: “Acreditava-se então que os
mortos deveriam comparecer perante Osíris para
serem julgados de acordo com suas ações na terra”.
(BURNS, 1986, p.27). No plano horizontal da pintura,
observa-se a predominância da repetição da figura dos
cavalos delimitada por duas linhas, uma onde apoiam
os cascos e outra logo acima de suas crinas, e do ponto
de vista vertical prevalece o pano de fundo azul claro.
Nesse cenário, a figura humana do condutor, embora
situada no mesmo plano dos animais, denota o cuidado
do animal e a liderança do homem pelo manejo das
rédeas.
A pintura dos cavalos de guerra no sepulcro de
Thanuny, que conota as ações de coragem e bravura do
guerreiro que ele foi durante as batalhas do faraó,
descortina-se ao olhar do sujeito lírico e libera sua
imaginação criadora no plano poético, transformando-o
em Pégaso. Se num primeiro momento, o poema
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cumpre ao lado da pintura o papel epigramático, no
sentido original de breve homenagem póstuma, num
segundo momento, ao desprender-se da imagem
pictórica alcança o valor da écfrase, ou seja, de uma
pintura composta por palavras, uma verdadeira
reinvenção (re-criação) do objeto que a motivou. O
objeto visto/contemplado, então, é estímulo que libera
imagens que construíram a história cultural da
humanidade e que o sujeito poético e o leitor têm
conhecimento por obras específicas, de cunho mítico e
histórico, que estão guardadas em seu inconsciente, e
são trazidas à memória viva através de suas metáforas.
Ao revisitar antigos temas, como é o caso da inscrição
no sepulcro de Thanuny, renova-os, encontrando na sua
voz uma nova dimensão expressiva, a do olhar, na
medida em que nele se expressa outra sensibilidade,
cultura, cosmovisão, revelada pelo fantástico, que
remete a Todorov, citado anteriormente. No poema “O
cavalo cor-de-rosa” o sujeito lírico para expressar
verbalmente a transposição do sentido denotativo do
cavalo, depreendido dos verbos no presente do
indicativo, conforme vimos, para o sentido conotativo
de heroísmo a que se associa o guerreiro, utiliza dos
elementos fantásticos que compõem a natureza
(aurora) e o simbolismo do mito consagrado na própria
figura de Pégaso, cavalo que tem, entre suas funções
aladas, aquela de transportar o amanhecer.
O estranhamento provocado no leitor, num
primeiro momento, pelo modo como é feita a
transposição da linguagem pictórica para a linguagem
verbal corresponde, de certo modo ao insólito da
passagem da vida para a morte, tanto no sentido real
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de desligamento do espírito do corpo físico, como no
sentido metafórico de criação poética. Em ambos os
casos prevalece a ideia de eternização, a primeira, de
teor beligerante, histórico; a segunda de concepção
poética, artística. A bélica conduzida pela
representação pictórica presencial do cavalo pintado, a
poética construída na ausência daquela, pelas imagens
verbais do poeta, que remetem ao simbólico, ao
reconhecido universalmente: “O cavalo alado, Pégaso,
que só aos poetas empresta o dorso e as asas”
(COMMELIN, 1997, p.79). Assim como, de acordo com o
mito, Pégaso, ao cumprir sua missão, é transformado
por Zeus em uma constelação de estrelas, o poema
para o poeta e para o leitor é uma constelação de
metáforas. Nesse sentido, se a poesia moderna
portuguesa, de Cesário Verde a Camilo Pessanha, de
Mário de Sá-Carneiro a Saul Dias, pseudônimo literário
do pintor Júlio Maria dos Reis Pereira, desenvolveu uma
sensibilidade visual e cromática de ordem ecfrástica,
nos versos de Albano Martins alcança singular
expressão imanente da mais alta concepção estética
verbal. Observa-se a presença do insólito permear toda
a obra poética de Albano Martins (Fundão, Beira Baixa,
1930), um dos fundadores da revista Árvore (1951),
cuja proposta foi publicar poesia portuguesa
contemporânea da época, sob o signo da
universalidade e da liberdade, e um dos mais
reconhecidos poetas da língua portuguesa, em nossos
dias. A estreia literária de Albano Martins deu-se com a
publicação do livro de poesia Secura verde (1950) e sua
produção literária continua ativa, conforme se pode
constatar na publicação do livro Desta varanda, o mar
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(2014). No prefácio de Antologia poética Albano
Martins aprende-se com Carlos Alberto Vecchi: “Nesta
obra o poeta lê a realidade figurativa que conta a
história da cultura ocidental, desde a pré-história até a
modernidade”. (Martins, Apud VECCHI 2000, p.15). E
explica: “São desenhos, quadros, estátuas que,
enquadrados pelo olhar sensível do poeta, traduzem-se
como depositários da memória cultural do Ocidente”.
(MARTINS, 2000, p.15).
Em síntese, pode-se dizer que no insólito da
permanente transfiguração das coisas e dos seres e das
palavras e no insólito da poesia que busca representar
essa contínua transformação reside a cosmovisão do
autor do poema “O cavalo cor-de-rosa”, Albano
Martins, que parece ser de construção de um mundo
melhor, ou, quem sabe, inspirado no surrealismo de
Rimbaud, para “mudar a vida”. Ao utilizar recursos
comuns ao fantástico o autor, que sugeriu a expectativa
natural no leitor, quebra-a e constrói outra, no plano
figurativo da linguagem que remete ao mítico. Seu
olhar poético, ao agregar o significado conhecido das
palavras a outros não habituais, reproduz
literariamente a perda do sentido (de morte)
representado no epigrama e a criação de outro
representado pela écfrase (de vida), ou seja, da
transformação do mundo que remete as trevas à
ignorância, regido pela guerra e pela morte (ainda que
de forma epigramática), em outro, mais condizente
com imagens de recriação à luz da poesia como
expressão da esperança.
Tanto na passagem da inscrição tumular do
sepulcro de Thanuny, de linguagem pictórica, para o
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epigrama, em linguagem verbal com presença da
pintura, quanto na passagem do epigrama para écfrase,
com ausência da pintura, a quebra de expectativa da
realidade representada cria no leitor certo
estranhamento, que ele busca superar pela poesia. Os
recursos poéticos utilizados no poema “O cavalo corde-rosa” por Albano Martins, criam outros significados
que além do real sugerem o mito, que pode se associar
ao maravilhoso, superando a hesitação ante o
fantástico e incorporando-o semanticamente ao
cotidiano, no âmbito do visível, do lisível e do
simbólico. Como ensina Eliade: “O mito, portanto, é um
ingrediente vital da civilização humana; longe de ser
uma fabulação vã, ele é ao contrário uma realidade
viva” (2006, p.23), e a Literatura cumpre, através da voz
do olhar do Poeta,
a luta contra a desumanização
do ser humano, no culto das
ideias e das crenças que lhe
permitem regressar a si
mesmo, à sua intrínseca
natureza, e a dos seus
semelhantes, para fazer face à
crise de valores que nos
ameaça de todos os lados.
(MOISÉS, 2000, p.13)
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Tatiana Alves Soares Caldas (UFRJ)

“Tigrela”, conto de Lygia Fagundes Telles
integrante da obra Seminário dos Ratos, apresenta uma
narradora que relata o diálogo entre ela e Romana,
uma amiga, ocorrido durante um encontro em um bar.
Angustiada e deprimida em função de seus sucessivos
fracassos sentimentais – ela teria se separado do quinto
marido –, Romana confidencia à amiga detalhes de um
animal que ela teria adotado, um ser que, segundo ela,
possuiria “dois terços de tigre e um terço de mulher”
(TELLES, 2009, p.33).
Durante a conversa, Romana demonstra temor
diante da possibilidade de o animal, extremamente
ciumento, se suicidar. À medida que a relação entre
ambas vai sendo desvelada, percebe-se um
comportamento
quase
humano
na
tigresa,
inversamente proporcional à animalização que parece
caracterizar a dona.
Em uma narrativa que mais insinua do que
propriamente revela, vários elementos simbólicos
perpassam a trama, que se situa no pantanoso
território do fantástico, como a imagem do ser híbrido,
que tanto sugere a inserção do maravilhoso quanto a
metáfora de um relacionamento homossexual,
escamoteado pela condição mágica da fêmea/filhote de
tigre. As circunstâncias acerca da chegada de Tigrela,
bem como os hábitos e características, tanto do
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suposto animal quanto de Romana, acabam por
corroborar a ambiguidade gerada pelo relato.
Dessa forma, nossa leitura baseia-se na análise
de aspectos recorrentes no conto em questão, com o
objetivo de pensar a configuração do fantástico na
referida obra como representação de um feminino
subjugado pela cultura patriarcal.
A narrativa tem início com a informação, por
parte da narradora, de que seu encontro com Romana
foi ocasional, em um bar, informação crucial, uma vez
que as constantes alusões à embriaguez da
personagem serão fundamentais para que a
credibilidade de seu relato seja comprometida. O fato
de ter sido um único encontro, isolado, afastado de
suas respectivas realidades, e estando Romana,
visivelmente, sob efeito do álcool, põe em dúvida tudo
aquilo que é por ela relatado.
Na imbricada teia de plurissignificações a partir
das quais “Tigrela” se articula, vários são os elementos
que configuram o fantástico, sendo o primeiro deles a
recorrente referência à bebida:
Encontrei Romana por acaso,
num café. Estava meio bêbada,
mas lá no fundo da sua
transparente bebedeira senti
um depósito espesso subindo
rápido quando ficava séria.
(TELLES, 2009, p.33)
Mergulhou o dedo indicador
no copo, fazendo girar o gelo
do uísque. [...] Interrompeu
para acender a cigarrilha, a
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chama vacilante na
trêmula. (2009, p.35)

mão

Além da alusão às mãos trêmulas, indicativas do
efeito da bebida e/ou da instabilidade emocional da
personagem, há ao menos cinco passagens em que a
narradora menciona o fato de Romana ter pedido outra
dose de uísque ao garçom ou de dar longos goles,
sugerindo que ela teria ingerido uma alta dose de
álcool quando do encontro entre ambas. O álcool
viabiliza a primeira marca do fantástico, pois instaura a
desconfiança em relação ao relato da protagonista, que
poderia estar mentalmente confusa durante a conversa.
É importante notar que a narradora informa que
Romana já estaria bêbada quando elas se encontraram,
sendo impossível precisar o quanto de álcool ela já teria
ingerido antes que a outra chegasse. Em uma narrativa
relativamente curta, várias são as referências ao fato de
Romana ter pedido mais um drinque:
Sugeri que saíssemos, mas ao
invés da conta pediu outro
uísque, Fique tranquila, estou
acostumada, disse, e respirou
profundamente. [...] O largo
gole de uísque pareceu
devolver-lhe
algum
calor.
(TELLES, 2009, p.36-37)
Pedi um sanduíche, Romana
pediu cenouras cruas, bem
lavadas.
E
sal,
avisou,
apontando o copo vazio.
Enquanto o garçom serviu o
uísque, não falamos. (2009,
p.37)
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À medida que a conversa se desenrola, Romana
conta à amiga que agora vive em um apartamento de
cobertura, acompanhada de um tigre de estimação,
situação já, por si, incomum. E é, precisamente, nesse
momento que a história assume os contornos do
fantástico, pois a protagonista revela que o animal
seria, na verdade, um ser híbrido, parcialmente tigre,
parcialmente humano:
Tivera um namorado que
andara pela Ásia e na bagagem
trouxera Tigrela dentro de um
cestinho [...]. Dois terços de
tigre e um terço de mulher, foi
se humanizando e agora.
(TELLES, 2009, p.33)

Segundo Todorov, o fantástico residiria
precisamente na ambiguidade, na “hesitação
experimentada por um ser que só conhece as leis
naturais, em face de um acontecimento aparentemente
sobrenatural” (2004, p.31). Normalmente, o fantástico
dura o tempo dessa hesitação, até o momento em que
a narrativa apresenta uma explicação lógica e racional –
e aí o fantástico cede lugar ao estranho – ou quando de
fato há uma evidência de que o acontecimento é regido
por leis que escapam à explicação natural, caso em que
enveredamos pelo terreno do maravilhoso. Dessa
forma, a narrativa poderia fornecer uma explicação
racional – a percepção de Romana está comprometida
pela bebida, ou ela está emocionalmente perturbada –,
ou assumir-se de vez como um texto que toca no
maravilhoso, naquilo que transcende o natural,
admitindo que, de fato, haveria um ser híbrido vivendo
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no jardim da cobertura de um apartamento.
Entretanto, a ocorrência simultânea de informações
que estabelecem a relação entre Romana e a tigresa
como algo que transcende a relação dono/animal de
estimação – chegando mesmo a apontar elementos de
um relacionamento afetivo e sexual – sugere que a
protagonista, infeliz e reprimida, mascara um
relacionamento homossexual com a jovem retratando-a
como um animal de estimação. Não é possível afirmar
categoricamente que se trata de um delírio dela, ou de
um jogo compartilhado pelas amantes. O fato é que o
texto apresenta uma série de indícios que, se por um
lado mantém a hesitação, chegando mesmo a se
construir a partir dela, por outro acena com uma ficção
utilizada para mascarar um interdito de caráter sexual,
sobretudo em se tratando de um texto cuja publicação
original remonta ao ano de 1977.
Um aspecto que autoriza essa interpretação é a
informação, por parte de Romana, de que houve uma
espécie de deslizamento de papéis: num processo
inversamente proporcional, Tigrela se vai humanizando,
e Romana parece dar vazão a um lado mais animal e
instintivo, abrindo espaço para a hipótese de Tigrela
não ser, de fato, um animal:
No começo me imitava tanto,
era
divertido,
comecei
também a imitá-la e acabamos
nos embrulhando de tal jeito
que já não sei se foi com ela
que aprendi a me olhar no
espelho com esse olho de
fenda. Ou se foi comigo que
aprendeu a se estirar no chão
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e deitar a cabeça no braço
para ouvir música, é tão
harmoniosa. (TELLES, 2009,
p.34)

Se a situação apresentada por Romana não é
literal, abre-se a dúvida sobre Tigrela ser, de fato, um
animal selvagem. No decorrer de seu relato, percebe-se
não apenas a sugestão de circunstâncias típicas de um
relacionamento amoroso como podem ser detectadas
as diferentes fases por que passa a relação.
A primeira referência a Tigrela foi a já citada
passagem, em que sabemos que ela foi trazida na
bagagem por um namorado que andara pela Ásia. Ao
que tudo indica, o suposto animal seria uma mulher,
trazida bem jovem de uma viagem de Yasbeck, e que se
interpôs no relacionamento do casal, ganhando
paulatinamente mais espaço. O triângulo amoroso
teria, aos poucos, se tornado uma relação homossexual
entre Romana e a moça. Diante dessa possibilidade de
leitura, que se abre, as palavras de Romana assumem
novo significado:
Só eu sei que cresceu, só eu
notei que está ocupando mais
lugar embora continue do
mesmo tamanho, ultimamente
mal cabemos as duas, uma de
nós teria mesmo que...
(TELLES, 2009, p.35 – grifos da
autora)

A protagonista esclarece que o aumento de
tamanho de Tigrela não é físico, o que reforça a
hipótese de que se trata de alguém que foi tomando
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mais espaço na relação, até se tornar a única parceira.
Além disso, o nome do suposto animal é Tigrela,
aglutinando as imagens de mulher/animal e fundindo,
no termo, as possibilidades de leitura apontadas pelo
conto.
No relacionamento amoroso que parece ter ali se
estabelecido, o discurso de Romana perpassa as
diferentes fases da paixão – sedução, envolvimento,
ciúme, e, no momento atual, um ressentimento mútuo
decorrente do desgaste.
Acerca da fase que classificaremos como
sedução, expressivas são as imagens apresentadas por
Romana, em passagens claramente indicativas de uma
relação que ultrapassa a que normalmente se
estabelece entre dono/animal de estimação:
“Despencou com metade do lustre no almofadão e aí
dançamos um tango juntas, foi atroz” (TELLES, 2009,
p.34).
Em outro momento, tem-se a sensual descrição
do momento em que Romana dá à tigresa um colar de
âmbar que, a partir de então, será sempre usado por
ela:
Gosta, Tigrela? Perguntei e ela
veio, pousou as patas no meu
colo, lambeu de leve o meu
queixo para não estragar a
maquilagem e começou a
puxar com os dentes meu colar
de âmbar. Quer para você?
Perguntei e ela grunhiu,
delicada mas firme. Tirei o
colar e o enfiei no pescoço
dela. Viu-se no espelho, o
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olhar úmido de prazer. Depois
lambeu minha mão e lá se foi
com o colar dependurado no
pescoço, as contas maiores
roçando o chão. Quando está
calma, o olho fica amarelo
bem clarinho, da mesma cor
do âmbar. (TELLES, 2009, p.36)

A imagem do colar é extremamente expressiva,
porque a um só tempo traz consigo simbolismos que
ampliam a ambiguidade contida no relato e permite
que o desfecho do conto faça sentido, como veremos a
seguir.
No que se refere à simbologia do colar, Chevalier
e Gheerbrant, em seu Dicionário de símbolos, destacam
que tal adorno:
pode significar uma função,
uma
dignidade,
uma
recompensa militar ou civil,
um laço de servidão: escravo,
prisioneiro, animal doméstico
(coleira). De modo geral, o
colar simboliza o elo entre
aquele ou aquela que o traz e
aquele ou aquela que o
ofertou ou impôs. Nessa
qualidade, liga, obriga, e se
reveste, por vezes, de uma
significação
erótica.
(CHEVALIER;
GHEERBRANT,
1990, p.263)

Desse modo, além de permitir que qualquer
ambiguidade se desfaça, pois Romana confessa temer
ouvir do porteiro que “uma jovem se teria atirado do
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terraço, nua, com um colar de âmbar enrolado no
pescoço” (TELLES, 2009, p.40), reforçando a ideia de
que a jovem não é outra senão a suposta tigresa, o
simbolismo do colar traduz as múltiplas ligações entre
Romana e Tigrela, que vão da servidão ao jogo erótico
por elas executado. O fato de ser um objeto dotado de
múltiplas relações serve a um duplo propósito:
estabelece a ambiguidade entre as personagens,
podendo confirmar tanto a leitura afetivo-sexual
quanto a de posse do animal, referencialmente
simbolizada pela coleira, quanto funciona como uma
informação-chave na elucidação da verdadeira natureza
de Tigrela, que nada mais seria do que a amante de
quem Romana agora tenta se livrar.
Na trajetória correspondente à relação amorosa,
o ciúme exerce papel fundamental. E é precisamente
nesse aspecto, onde o lado mais selvagem da psique
aflora, que Tigrela mais se assemelha a uma mulher.
Paradoxalmente, o lado mais visceral e impulsivo revela
não o animal, mas o humano:
Depois ficou deprimida e na
depressão se exalta, quase
arrasou com o jardim, rasgou
meu chambre, quebrou coisas.
No fim, quis se atirar do
parapeito do terraço que nem
gente, igual. (TELLES, 2009,
p.34)

Ao descrever o ciúme obsessivo manifestado por
Tigrela, Romana meio que justifica o desejo de se livrar
dela, ao mesmo tempo em que amplia a ambiguidade
da narrativa, levando o leitor a cogitar a terceira via de
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leitura – a de um relacionamento camuflado em função
de interdições sociais. O ciúme que ela sente de
Romana, bem como outras de suas atitudes,
assemelham-se a gestos de uma amante contrariada,
como se nota na passagem a seguir:
Aceitara Aninha, que era velha
e feia, mas quase agredira a
empregada anterior, uma
jovem. Enquanto essa jovem
esteve
comigo,
Tigrela
praticamente não saiu do
jardim,
enfurnada
na
folhagem, o olho apertado, as
unhas cravadas na terra.
(TELLES, 2009, p.35)

O ciúme apresentado por Tigrela não é o ciúme
de um animal diante de seu dono, mas um de teor
amoroso, o de alguém que se sente ameaçado de
perder a pessoa amada. Em outra de suas cenas
passionais, o suposto animal enfurece-se ao perceber a
recaída de Romana por Yasbeck, seu antigo parceiro:
Nossa briga mais violenta foi
por causa dele, Yasbeck, você
entende, aquela confusão de
amor antigo que de repente
reaparece, às vezes ele me
telefona e então dormimos
juntos, ela sabe perfeitamente
o que está acontecendo. [...]
Quando
voltei
estava
acordada, me esperando feito
uma estátua diante da porta,
está claro que disfarcei como
pude, mas é esperta, farejou
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até sentir cheiro de homem
em mim. Ficou uma fera.
(TELLES, 2009, p.39 – grifos da
autora)

Além de reiterar a natureza sexual do ciúme de
Tigrela, a passagem acima contém a informação de que
ela já havia tentado se atirar do terraço antes, dado
fundamental, pois revela a expectativa de Romana de
que isso venha a acontecer, desejo que se intensifica à
medida que o texto se desenrola, e se traduz em sua
demora no bar. Significativo é o comentário de que o
filhote de tigre teria ficado uma fera quando
enciumada, metáfora que só faria sentido caso ela não
fosse de fato uma, o que reforça a ideia de que Tigrela
seria apenas uma mulher possessiva que agora sufoca
Romana.
Outro aspecto que confere um teor sexual ao
relacionamento é o desgaste que ele parece sofrer com
o passar do tempo. Como num ciclo, assistimos à
intensificação do relacionamento, quando Tigrela se
interpõe entre o casal e conquista seu espaço, ao
posterior ciúme doentio, e, por fim, ao momento atual,
que retrata uma relação que começa a se deteriorar, e
que se torna tensa a cada reencontro de Romana com o
antigo namorado:
Dorme comigo, mas quando
está de mal vai dormir no
almofadão. [...] Você acredita
que ela conhece minha vida
mais do que Yasbeck? E
Yasbeck foi quem mais teve
ciúme de mim, até detetive
punha me vigiando. Finge que
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não liga, mas a pupila se dilata
e transborda como tinta preta
derramando no olho inteiro,
eu já falei nesse olho? É nele
que vejo a emoção, o ciúme.
Fica intratável. [...] (TELLES,
2009, p.35-38)

Curiosamente, quando Romana é questionada
acerca da permanência do animal em sua casa,
sobretudo diante do mal-estar trazido pelo atual
estágio da relação, suas palavras traduzem uma
situação muito similar à de casais em crise e que
retardam o afastamento, por conveniência:
Não seria mais humano se a
mandasse para o zoológico?
Deixe que ela volte a ser bicho,
acho cruel isso de impor sua
jaula, e se for mais feliz na
outra?
Liberdade é conforto, minha
querida, Tigrela também sabe
disso. Teve todo o conforto,
como Yasbeck fez comigo até
me descartar. (TELLES, 2009,
p.38)

Note-se que novamente a relação entre Tigrela e
Romana é colocada no mesmo patamar da que Romana
tinha com Yasbeck, sugerindo tratar-se de um
relacionamento da mesma natureza. No momento da
enunciação vemo-las numa relação já desgastada, em
que Romana se sente sufocada com a presença da
outra, chegando quase a desejar que ela se mate, para
se livrar da situação que tanto a incomoda. Em busca
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de alívio para a sua angústia, praticamente facilita um
possível suicídio de Tigrela, despertando-lhe ciúme,
embriagando-a e criando situações propícias para que
ela tome uma atitude extrema, dada a sua natureza
impulsiva:
Mandei fazer uma grade de
aço em toda a volta da mureta,
se quiser ela trepa fácil nessa
grade, é claro. Mas já sei que
só tenta o suicídio na
bebedeira e então basta fechar
a porta que dá para o terraço.
Está sempre tão lúcida,
prosseguiu baixando a voz e o
rosto escureceu. [...] Quando
soube que faltava pouco para
a meia-noite baixou o olhar,
num cálculo sombrio. (TELLES,
2009, p.34)

De início, as palavras de Romana fornecem
informações aparentemente gratuitas, mas que se
revelam fundamentais, pois permitem que o leitor
perceba, posteriormente, a estratégia adotada por ela
para induzir a outra ao suicídio. As marcas indicativas
da premeditação de Romana são várias: após haver
comentado que Tigrela só tenta se atirar quando está
bêbada, Romana induziu-a a pensar que ela estaria com
Yasbeck, provocando-lhe o ciúme irracional, encheu-lhe
a tigela com uísque, deixou a porta aberta e agora
espera, na rua, até que se complete o tempo necessário
para que algo aconteça. Romana parece oscilar entre o
medo e o desejo de que se concretize seu pensamento,
como se verifica ao final do conto:
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Deve ter acordado às onze
horas, é a hora em que
costuma acordar, gosta da
noite. Ao invés de leite, enchi
sua tigela de uísque e apaguei
as luzes, no desespero enxerga
melhor no escuro e hoje
estava desesperada porque
ouviu minha conversa, pensa
que estou com ele agora. A
porta do terraço está aberta,
essa porta também ficou
aberta outras noites e não
aconteceu, mas nunca se sabe,
é
tão
imprevisível,
acrescentou, com voz sumida.
[...] Volto tremendo para o
apartamento porque nunca sei
se o porteiro vem ou não me
avisar que de algum terraço se
atirou uma jovem nua, com
um colar de âmbar enrolado
no pescoço. (TELLES, 2009,
p.39-40)

A passagem acima é expressiva, não somente por
explicitar o misto de medo e de desejo de Romana em
relação à possibilidade de que Tigrela tente se matar,
mas também por conter uma referência a uma jovem
nua, reforçando a teoria de que a suposta tigresa é na
verdade uma mulher com quem Romana se relaciona
afetivamente.
Em determinado momento, Romana sugere não
ser a situação tão insólita quanto parece, numa
mensagem cifrada, repleta de entrelinhas: “Já sei, você
está me achando louca, mas assim de fora ninguém
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entende mesmo, é complicado. E tão simples, você
teria que entrar no jogo para entender” (TELLES, 2009,
p.36).
Segundo as palavras de Romana, tratar-se-ia de
um jogo, talvez compartilhado por ambas, e que
Romana tenta agora revelar para a interlocutoranarradora. O que até então sugeria a incursão pelo
território do maravilhoso agora está prestes a ser
desvendado. Imediatamente após a referência ao jogo
cifrado, mas passível de decifração, a narradora
relembra um momento na formatura de ambas em que
Romana deu asas a um lado selvagem e indomável,
indicativo de um desejo de libertação:
Lembra,
Romana?
Eu
perguntei. Da nossa festa de
formatura, ainda tenho o
retrato, você comprou para o
baile um sapato apertado,
acabou dançando descalça, na
hora da valsa te vi rodopiando
de longe, o cabelo solto, o
vestido leve, achei uma beleza
aquilo de dançar descalça.
(TELLES, 2009, p.36)

A narradora, quase cúmplice de Romana, recorda
um fato marcante de seu passado e que retrata, a partir
de uma situação prosaica, o modo como esta se
libertava das amarras que a cerceavam. Muito mais do
que os aspectos literais de seu relato, a cena evocada
traduz o modo como Romana reagia à repressão, e
acaba por dialogar com outros elementos textuais,
caracterizando-a como alguém sedento de liberdade. A
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imagem do sapato apertado, que é literal na formatura,
metaforiza a opressão, e a atitude de Romana traduz a
sua reação às circunstâncias que a oprimem. As
referências à leveza do vestido e aos cabelos soltos,
culminando com a dança, descalça, realizada pela
personagem, reiteram o seu inconformismo em relação
às normas sociais e seu impulso libertário em relação a
elas, simbolizando a supremacia do selvagem sobre o
civilizado, num momento em que ela despreza as regras
de etiqueta e privilegia o conforto, em detrimento de
convenções sociais que a cerceiam. O episódio, citado
em meio ao relato sobre a tigresa e a frustração
amorosa, sugere que, em um contexto de interdição de
relações homoafetivas, camuflar a amante num animal
poderia ser parte de um jogo erótico e/ou de
mascaramento de algo reprimido.
No que se refere à imagem do animal em geral,
seu simbolismo traduz o que há de mais profundo e
instintivo na psique humana:
O animal, em sua qualidade de
arquétipo,
representa
as
camadas
profundas
do
inconsciente e do instinto. [...]
Formam identificações parciais
com o homem: aspectos,
imagens de sua natureza
complexa, espelhos de suas
pulsões profundas, de seus
instintos domesticados ou
selvagens.
(CHEVALIER;
GHEERBRANT, 1990, p.57-59)
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E acerca da simbologia do tigre, especificamente,
Chevalier e Gheerbrant destacam os instintos e pulsões
primitivos por ele evocados:
Ele representa um conjunto de
tendências que se tornaram
completamente autônomas e
que estão sempre prontas para
nos atacar inesperadamente e
nos despedaçar. Sua poderosa
natureza felina encarna um
conjunto de forças instintivas,
cujo encontro é tão inevitável
quanto
perigoso.
Esses
instintos mostram-se sob o seu
mais
agressivo
aspecto
porque, presos na selva,
tornaram-se completamente
desumanos. [...] Ver aparecer
um tigre significa estar
perigosamente
exposto
à
bestialidade dos seus impulsos
instintivos. (1990, p.884)

Dessa forma, ao apresentar o animal de
estimação como uma tigresa, a narrativa já sugere o
aspecto selvagem despertado em Romana, e o fato de
supostamente Tigrela possuir uma natureza híbrida
apenas reforçaria tal processo, num impulso dionisíaco
potencializado diante da possibilidade de ser um
relacionamento homossexual. Se Apolo representa a
ordem e o princípio masculino, Dioniso traz consigo a
subversão dessa ordem, numa face feminina e
transgressora.
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Ao analisar a evolução do mito literário de
Dioniso, Pierre Brunel destaca o aspecto transgressor e
irreverente que o caracteriza. Não por acaso, a catarse
propiciada pelo culto a Baco/Dioniso acabou sendo
proibida, em função da descaracterização que o culto
sofreu em Roma, reduzido ao caráter licencioso e,
como tal, reprimido:
Dioniso revela uma força
feminina, um poder subversivo
e noturno que ele defende
como
deus
afeminado,
contrastando com a força
diurna, organizada e masculina
de Apolo. Ora, esse deus que
afasta as mulheres dos seus
trabalhos de tecelagem para
mandá-las para as montanhas
só
pode
provocar
uma
contestação da ordem familiar,
logo política. O paroxismo é
alcançado com As bacantes,
onde o deslocamento social e
depois político de Tebas é
coroado
pelo
desmoronamento do palácio,
símbolo do poder real.
[...] O culto de Dioniso na
Grécia antiga tem, pois, uma
função de catarse [...] Levada
para Roma, a orgia irá
degenerar-se
em
festa
licenciosa e será proibida.
(BRUNEL, 1998, p.235-236 –
grifo da autora)
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Ao fazer referência à proibição que o culto a Baco
acabou por sofrer ao ser levado para Roma, o estudo
de Brunel toca em dois pontos fundamentais do conto
aqui analisado: é Romana a protagonista, numa
possível alusão ao caráter libidinoso de seu
relacionamento com Tigrela. Sendo de natureza
homossexual, numa das leituras propiciadas pela
trama, é no mínimo curioso que Romana a camuflasse
na figura de um felino, num expressivo polimorfismo
que dialoga novamente com o mito dionisíaco. A
mitologia clássica mostra o polimorfismo em uma
história que parece confirmar a sensualidade presente
na figura do tigre, pois teria sido este o animal
escolhido por Dioniso para seduzir uma ninfa, o que
teria, inclusive, originado o nome de um dos rios da
Mesopotâmia:
Para seduzir uma ninfa da Ásia
por quem estava apaixonado,
Dioniso transforma-se em
tigre. Tendo chegado à
margem do rio, ela não pôde
continuar fugindo e deixou-se
agarrar pela fera, que a ajudou
a passar para a outra margem.
(CHEVALIER;
GHEERBRANT,
1990, p.884)

A condição híbrida de Tigrela, seja ela literal ou
simbólica, faz-se notar ainda na configuração dos
lugares onde a trama se desenrola. Felipe Furtado, ao
pensar o fantástico na literatura, destaca a importância
do espaço, a seu ver fundamental à criação de um
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ambiente que contribua para a indefinição que
caracteriza tais narrativas:
Ora, vivendo da indecisão
permanente, pressupondo um
equilíbrio sempre precário
entre uma aparência do real e
a sua ilusória subversão, a
narrativa do gênero nunca se
pode situar por inteiro num
espaço determinado, seja ele
transfigurado,
delirante,
“outro”
(como
faz
o
maravilhoso),
ou
rigorosamente conforme as
leis naturais, como intenta
fazer o discurso “realista”. Pelo
contrário, [...] deve escolher
um
espaço
híbrido,
descontínuo, formado por
associação
forçada
de
elementos
dissonantes
e
reciprocamente
exclusivos,
que
constitua
o
fundo
adequado à incerteza e
indefinição da história. Deve
também
manter-se
em
constante oscilação entre um e
outro,
empregando
permanentemente,
embora
em
proporções
bastante
diversas, elementos dos dois
mundos
antagônicos
que
encena. (FURTADO, 1980,
p.125)
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Segundo Furtado, um espaço híbrido,
descontínuo, formado a partir de elementos
dissonantes, contribuiria para a indefinição da história,
simbolizando, no plano do ambiente, os dois mundos
que destoam, intensificando a estranheza contida na
trama. O jardim da cobertura onde Romana e Tigrela
vivem parece se encaixar nesse conceito, pois se
apresenta repleto de elementos díspares, oriundos de
diferentes lugares, formando um jardim num
apartamento, numa situação já por si insólita:
Não tinha vizinhos, um
apartamento por andar num
edifício altíssimo, todo branco,
estilo mediterrâneo. Você
precisa ver como Tigrela
combina com o apartamento.
Andei pela Pérsia, você sabe,
não? E de lá trouxe os panos,
os tapetes. [...] (TELLES, 2009,
p.35)
[...] Recusa a manta, a
almofada, e vai para o jardim,
o apartamento fica no meio de
um jardim que mandei plantar
especialmente, uma selva em
miniatura. Fica lá o dia inteiro,
a noite inteira, amoitada na
folhagem, posso morrer de
chamar que não vem, o
focinho molhado de orvalho
ou de lágrimas. (2009, p.38)

Além da presença de elementos exóticos e
dissonantes no jardim, há, por parte de Romana, a
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tentativa de reprodução de um habitat selvagem, lugar
compartilhado por ambas e propício ao convívio
humano/animal, transpondo, ao âmbito do espaço, a
estranheza da situação que elas vivenciam no âmbito
do relacionamento, socialmente reprimido.
Para Chevalier e Gheerbrant, o jardim simboliza o
Cosmo, de que ele é o centro, e, curiosamente, ao se
referir aos jardins em diferentes culturas, os
pesquisadores destacam o fato de os romanos o terem
visto como uma representação da natureza subjugada
às vontades do homem:
Os romanos levaram seus
jardins ao mais alto grau de
refinamento,
combinando
estátuas, escadarias, fontes,
grutas, repuxos ao colorido
variegado de uma vegetação
obediente às leis e à vontade
do
homem.
(CHEVALIER;
GHEERBRANT, 1990, p.513)

Observe-se que há novamente uma referência
aos romanos, que teriam sido justamente aqueles que
subjugaram as forças da natureza aos caprichos
humanos, numa metáfora que dispensa explicações, se
aplicada à relação entre Tigrela e Romana. Segundo
Nelly Novaes Coelho, em análise sobre a obra de Lygia,
alguns aspectos imponderáveis da condição humana
surgem, na obra da autora, de forma sutil, situação em
que o fantástico entraria em cena, traduzindo os
subterrâneos do ser:
Verdadeira testemunha de um
mundo
moral
em
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decomposição, onde todos os
valores entram em crise, a
obra de Lygia Fagundes Telles
fixa a matéria indecisa da vida,
não tanto pela pintura objetiva
dos fatos, mas principalmente
pela sutil apreensão da quase
indizível
e
imponderável
relação que se estabelece
entre a consciência do homem
e os seres ou coisas que o
rodeiam.
E
desse
relacionamento, quase sempre
doloroso e decepcionante, é
que o espírito criador da
escritora colhe a matéria da
sua ficção... Matéria viva, onde
o leitor pode encontrar-se cara
a cara consigo mesmo ou
avaliar
melhor
os
desencontros e frustrações
que podem viver sufocados
nos subterrâneos do ser.
(COELHO, 1971, p.145)

Semelhante opinião é emitida por Vera
Tietzmann Silva, que, no estudo Dispersos e inéditos,
destaca que “ela se vale largamente das imagens
simbólicas, responsáveis em grande parte pela
universalização e densidade de suas tramas” (SILVA,
2009, p.110).
Tendo por base as análises de Coelho e Silva,
pode-se concluir que em “Tigrela” as representações
simbólicas do tigre e do jardim surgem como sugestivas
de um desejo de libertação e de acesso a um lado
selvagem, ao impulso dionisíaco. Dessa forma, o
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fantástico atua como marca de um discurso cifrado que
mascara, ao mesmo tempo em que revela, uma
transgressão. A caracterização de Romana como uma
mulher insatisfeita com as limitações impostas pela
sociedade respalda a leitura que vê em Tigrela uma
mulher que, num primeiro momento toma parte em
um triângulo amoroso e, posteriormente, torna-se a
parceira em uma relação que aos poucos se desgasta. A
aparente subversão da lógica da realidade
corresponderia à tentativa de subversão dos interditos
sociais, vislumbrando, na ficção, a libertação de um
desejo ainda reprimido no mundo real.
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Teresinha V. Zimbrão da Silva (UFJF)

Análise do conto “A terceira margem do rio”, do
livro Primeiras Estórias (1962), do escritor brasileiro
Guimarães Rosa (1908-1967), como um texto insólito,
sendo que o termo insólito será considerado aqui como
transgressor dos limites daquilo que é convencionado
como real. Explicitaremos o quanto Rosa, não só ao
escrever o seu conto, como também ao escrever sobre
o seu próprio processo de criação literária, subverte a
ordem usual do mundo moderno ocidental,
apresentando um outro mundo – o qual procuraremos
ainda mostrar – e sofre a influência da metafísica de
Platão, filósofo da antiguidade grega muito criticado
pelas correntes racionalistas do ocidente moderno.

Como eu, os meus
livros,
em
78

Este trabalho apresenta trechos previamente publicados em anais
de congresso internacional: Zimbrão da Silva, Teresinha V.
"Literatura e mística: Guimarães Rosa" [en linea]. Jornadas Diálogos:
Literatura, Estética y Teologia. La liberdad del Espiritu, V, 17-19
septiembre 2013. Universidad Católica Argentina. Faculdad de
Filosofia
y
Letras,
Buenos
Aires.
Disponible
en:
http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/repositorio/ponencias/literaturamistica-rosa.pdf
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essência,
são
‘antiintelectualistas’ –
defendem
o
altíssimo primado
da intuição, da
inspiração, sobre
o
bruxulear
presunçoso
da
inteligência
reflexiva,
da
razão, a megera
cartesiana.(ROSA,
2003, p.90)

Principiemos por considerar que Guimarães Rosa
é um escritor que guarda afinidades com manifestações
estéticas filiadas ao Romantismo e ao Simbolismo,
estéticas que defendem a retomada do inconsciente,
do irracional, do subjetivo, como contestação aos
extremos do racionalismo ocidental moderno. É o
próprio escritor quem confessa ser um “antiintelectualista”, e sobre a sua vida e obra ainda
segreda:
Tenho de segredar que – embora
por formação ou índole oponha
escrúpulos crítico a fenômenos
paranormais e em princípio
rechace
a
experimentação
metapsíquica – minha vida
sempre se teceu de sutil gênero
de fatos. Sonhos premonitórios,
telepatia,
intuições,
séries
encadeadas fortuitas, toda a
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sorte
de
avisos
e
pressentimentos. [...] No plano
da arte e criação – já de si em
boa
parte
subliminar
ou
supraconsciente, entremeandose nos bojos do mistério e
equivalente às vezes quase à
reza – decerto se propõem mais
essas manifestações. Talvez seja
correto eu confessar como tem
sido que as estórias que apanho
diferem entre si no modo de
surgir. À Buriti (NOITES DO
SERTÃO), por exemplo, quase
inteira, “assisti”, em 1948, num
sonho duas noites repetido.
Conversa de Bois (SAGARANA),
recebi-a, em amanhecer de
sábado [...]. A Terceira Margem
do Rio (PRIMEIRAS ESTÓRIAS)
veio-me, na rua, em inspiração
pronta e brusca, tão “de fora”,
que instintivamente levantei as
mãos para “pegá-la”, como se
fosse uma bola vinda ao gol e eu
o
goleiro.
Campo
Geral
(MANUELZÃO E MIGUILIM) foi
caindo já feita no papel, quando
eu brincava com a máquina [...].
Quanto ao GRANDE SERTÃO
VEREDAS, forte coisa e comprida
demais seria tentar fazer crer
como foi ditado, sustentado e
protegido – por forças ou
correntes
muito
estranhas.
(ROSA, 2009b, p.658-659)
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Guimarães Rosa compara a criação artística à
reza, sujeita, portanto, ao mistério e às suas
manifestações, tal como se deu com a sua própria obra,
mencionando inclusive o conto que iremos trabalhar
aqui: “A terceira margem do rio”, conto que lhe veio
misteriosamente. Afinal, são ainda palavras suas: “Não
preciso inventar contos, eles vêm a mim, me obrigam a
escrevê-los” (ROSA, 2009a, p.XXXIX). O escritor
também se confessa privilegiando a intuição no seu
processo de criação e sublinha sua filiação a uma
tradição não racionalista:
Como eu, os meus livros, em
essência,
são
‘antiintelectualistas’ – defendem o
altíssimo primado da intuição, da
inspiração, sobre o bruxulear
presunçoso
da
inteligência
reflexiva, da razão, a megera
cartesiana. Quero ficar com os
Vedas e Upanixades, com os
Evangelistas e S. Paulo, com
Platão, com Plotino, com
Bergson, com Berdiroff – com
Cristo principalmente. Por isso
mesmo, como apreço de
essência e acentuação, assim
gostaria de considerá-los: a)
cenário e realidade sertaneja: 1
ponto; b) enredo: 2 pontos; c)
poesia: 3 pontos d) valor
metafísico religioso: 4 pontos.
(ROSA, 2003, p.90-91)

Para Rosa, a “vida deve fazer justiça à obra, e a
obra à vida”, (2009a, p.XLII). Notemos que o escritor
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acentua o valor metafísico religioso da sua obra e as
influências espirituais e filosóficas que recebeu,
incluindo a influência de Platão, filósofo pertencente à
tradição não racionalista e muito criticado pelo
racionalismo moderno. A importância da temática
religiosa e espiritual na obra de Rosa também é
sublinhada por Suzi Sperber, que estudou a biblioteca
do escritor:
Desses 2000 livros, ao redor de
200 podem ser chamados livros
espirituais. O próprio Guimarães
Rosa disse a Eduardo Bizzarri que
os temas espirituais lhe eram os
mais importantes, o que fica
amplamente confirmado pela
existência
de
uma
pasta
preparada para publicação sob o
rótulo “Revivência”, contendo
apenas
textos
espirituais.
(SPERBER, 1977, p.17)

Pois neste trabalho, ao mostrarmos o quanto
Rosa produz um texto insólito que se distancia do
racionalismo do ocidente moderno, procuraremos
ainda estabelecer relações pertinentes entre as ideias
platônicas defendidas no “Mito da caverna”, capítulo da
República (PLATÃO, s/d) e as ideias rosianas expostas
em “A terceira margem do rio”. Sperber também
estudou a influência de Platão na obra de Rosa e, a esse
respeito, afirma:
Em diversas críticas e ensaios
foram apontadas analogias entre
a obra de João Guimarães Rosa e
o pensamento de Platão. [...]
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Nossa pesquisa confirmou estas
hipóteses e teses [...]. Ele próprio
[Rosa] já havia confirmado,
repetidamente, a importância
que para ele tivera a leitura dos
textos platônicos. [...] Os
principais conceitos platônicos
assinalados
por
Rosa,
aparentemente referem-se ao
mito da caverna, [...] e a crença
na alma antes do nascimento e
depois da morte. (SPERBER,
1977, p.65)

Portanto, a influência platônica sobre Rosa, além
de ter sido confessada pelo próprio, é uma hipótese
confirmada pela crítica literária, sobretudo no que diz
respeito ao “Mito da caverna”. Mas antes de
analisarmos propriamente o conto, explicitando sua
condição insólita, algumas considerações se fazem
necessárias.

Quero ficar [...]
com
Platão.
(ROSA,
2003,
p.90-91)
Queria apenas os
arquétipos,
platonizava.
(ROSA, s/d, p.24)

Para diversas culturas pré-modernas, o programa
principal do entardecer humano deveria ser a
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preparação para “olhar a morte” de perto. Tentar dar as
costas à morte e fixar o olhar para trás, tentando
prolongar o passado, seria privar a tarde da vida de seu
objetivo principal, que é seguir em frente,
conscientemente, com os olhos fixos no mistério da
velhice, da morte e da eternidade. O velho, que não
aprende a dar adeus à vida, fracassa tanto quanto o
jovem, que foi incapaz de a construir. Ao nascer do sol,
segue-se o pôr do sol. Seria uma grande ilusão pensar
que a lei da manhã poderia ser prolongada até à tarde
indefinidamente.
No pensamento platônico, este prolongamento
ilusório corresponderia a permanecer dentro de
sombria prisão, ignorando a luz, tomando sombras por
realidade, sem conseguir pressentir a existência
iluminada fora da prisão. Para Platão, o mundo onde o
homem de início vive é um mundo de simulacros, de
aparências e de ilusões; além deste mundo, existiria um
outro, fonte de toda luz e realidade, que é o mundo das
ideias, dos modelos e das essências. Caberia ao homem
pressentir a luz além das sombras e se preparar para
ascender do mundo inferior para o superior.
Para exemplificar seu pensamento, Platão nos
conta o Mito da Caverna (PLATÃO, s/d). Dentro de uma
caverna vivem homens desde a infância. A luz que
ilumina os subterrâneos desta provém de um fogo que
arde por trás deles, sem que estes possam vê-lo, pois se
encontram acorrentados e imobilizados. As sombras
que veem projetadas na parede à sua frente é o que
tomam por realidade. Caso, libertos das correntes,
estes homens poderiam galgar a difícil subida, até
alcançar a saída da caverna. Habituados às sombras,
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teriam os seus olhos, de início, ofuscados por tanta luz,
mas, aos poucos, estariam em condições de olhar o
mundo real, fora da caverna, e por fim, o próprio sol,
fonte de toda luz e realidade.
Notemos que em Platão temos a imagem do
homem que sai da caverna para encontrar o sol e se
iluminar. Em uma determinada etapa da vida, torna-se
primordial, para o homem, para a sua aceitação do
mistério da vida e da morte, que este pressinta a
existência do sol e se prepare para encontrá-lo. Caso
contrário, morrerá tendo vivido uma ilusão,
acorrentado a um mundo de aparências, preso, no
interior sombrio de uma caverna, desde a manhã até o
entardecer, quando lá fora, diante do sol platônico
poderia alcançar a iluminação.

A
estranheza
dessa verdade deu
para estarrecer de
todo a gente.
Aquilo que não
havia, acontecia.
(ROSA, s/d, p.33)

Um rio tem duas margens, mas o do conto
roseano tem três. A princípio podemos considerar que
duas dessas margens são concretas, terrenas,
conhecidas, e que uma é abstrata, desconhecida.
Também podemos considerar que, em diversas culturas
não modernas, o rio simboliza o mistério da existência
do homem: estamos do lado de cá, por meio da morte,
atravessamos o rio para chegar do lado de lá, sendo
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que este lado de lá não é a outra margem do rio,
concreta, e sim o além. No texto em estudo, a insólita
terceira margem será considerada como um símbolo
não moderno de meio termo, nem cá, nem lá, antes
sim um possível caminho para se preparar da vida para
a morte.
A estória é narrada em primeira pessoa. Um filho
nos conta sobre o seu pai: “homem cumpridor, ordeiro,
positivo, e sido assim desde mocinho e menino” (ROSA,
s/d, p. 32), nem mais alegre nem mais triste do que os
outros, só quieto, sempre consigo mesmo. Era a mãe
quem administrava o cotidiano familiar. Moravam todos
em uma fazenda, a casa bem próxima a um rio “grande,
fundo, calado” (s/d, p.32).
Mas eis que um dia, o “pai mandou fazer para si
uma canoa” (s/d, p.32). Era uma canoa pequena, “como
para caber justo o remador” (s/d, p.32), porém
resistente, própria para “durar na água por uns vinte ou
trinta anos” (s/d, p.32), tempo que se passará no conto.
Então o pai, que já era quieto, decidiu dar um adeus à
família e foi viver mais quieto ainda, “dentro da canoa,
para dela não saltar, nunca mais” (s/d, p.32) – e a
estranhice da coisa, sempre remando no meio do rio,
sem se aproximar das margens.
Em entrevista, Guimarães Rosa nos conta:
amo os grandes rios, pois são
profundos como a alma do
homem. Na superfície são
muito vivazes e claros, mas nas
profundezas são tranquilos e
escuros como os sofrimentos
dos homens. (2009a, p.XLI)
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No seu entender, portanto, rio e alma se
correspondem. Ora, no texto em estudo, um homem,
na segunda metade da vida, decide abandonar tudo o
que já construiu: família, trabalho, amigos para ir viver
sozinho numa canoa dentro de um grande rio. Rosa
coloca o seu leitor, portanto, diante da estranheza da
estória de um pai que entra numa canoa para dela
nunca mais saltar e nem ir a parte alguma, tão somente
a invenção de remar de meio a meio no rio.
Notemos que esta invenção se revela como um
fato que subverte a ordem usual do mundo moderno
ocidental e instaura a ordem de um outro mundo.
Interpretaremos a estranha decisão deste homem
como expressão do seu desejo de, tendo já cumprido o
programa da primeira idade da vida, dar início a um
outro programa: o de se interiorizar para conhecer as
profundezas da sua alma, o de ascender do mundo das
sombras da caverna para um mundo além.
Contudo, nem família, nem amigos foram
capazes de lhe entender este outro programa.
Clamaram-lhe “o dever de desistir da estranha teima”
(ROSA, s/d, p.34), lembrando-lhe as muitas
responsabilidades da vida em terra que estava
abandonando. O pai foi tido como louco pela própria
família e pelos vizinhos que tentaram de tudo para
demovê-lo: padre, polícia, jornal. Notemos, então, a
tentativa da ordem usual, que não suporta a alteridade,
de subverter o outro ao mesmo.
Tudo em vão, pois o pai não dá ouvidos e
continua no seu outro mundo, remando na insólita
terceira margem, “passa[ndo] ao largo [...] diluso,
cruzando na canoa, sem deixar ninguém se chegar à
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pega ou à fala” (ROSA, s/d, p.34). Lembremos que
diluso é um neologismo formado por -dis, negação, e lusus, do verbo ludere, iludir. O pai é, portanto, um nãoiludido pelo mundo usual. Pressentiu além um outro
mundo, deu então às costas ao já conhecido lado de cá
e iniciou sua travessia para o desconhecido lado de lá.
Quis olhar a morte de perto, renunciou ao mundo usual
para se interiorizar e conhecer a si mesmo, abandonou
as sombras da caverna à procura de iluminação.
Com o passar do tempo, a irmã, o irmão e a mãe
deram prosseguimento às suas respectivas vidas e se
mudaram para longe da fazenda, permanecendo
somente o filho-narrador próximo ao pai. Ele nos conta
então: “Eu fiquei aqui, de resto. Eu nunca podia querer
me casar. [...] Nosso pai carecia de mim, eu sei” (ROSA,
s/d, p.35). Notemos que o filho não conseguiu cumprir
o programa da primeira idade da vida. Não se libertou
do pai, não se tornou ele mesmo um pai, não construiu
para si uma vida. Tanto se identificou com a imagem
paterna – “eu ia ficando mais parecido com nosso pai”
(ROSA, s/d, p.35) – que deste não conseguiu se
distinguir como um indivíduo com destino próprio.
Como narrador do conto, usa sempre o
possessivo plural, nosso pai, nossa mãe, tio nosso,
aparentados nossos, que marcam o peso dos laços de
família na sua vida e revelam a não consciência da
própria individualidade. Consciência que o pai
desenvolveu e que se manifesta antes de tudo na
encomenda da canoa de um só assento. Mas o filho
não a desenvolveu, e permitiu que sua vida corresse à
margem da do pai, imobilizado pelo peso de laços
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filiais, que com o passar do tempo transformaram-se
em correntes, prisão da qual não conseguiu se libertar.
Na mesma entrevista, Rosa também nos conta
que ama ainda mais uma coisa de nossos grandes rios:
“sua eternidade” (2009, p.XLI). A eternidade do rio
contrasta com a solidão do homem que o atravessa
numa canoa de um único assento. A travessia é solitária
porque a morte é solitária. Mas o rio é eterno, ao
morrer um ocupante da canoa, um outro toma o seu
lugar. No conto, o filho, identificando o seu destino ao
do pai, e sofrendo já, por sua vez, um começo de
velhice, foi tomando ideia. Um dia, foi até a margem do
rio e clamou pelo pai. Por fim, este veio e o filho falou o
que lhe urgia:
Pai, o senhor está velho, já fez
o seu tanto... Agora, o senhor
vem, não carece mais... O
senhor vem, e eu, agora
mesmo, quando que seja, a
ambas vontades, eu tomo o
seu lugar, do senhor, na
canoa!... (ROSA, s/d, p.36)

O pai ficou de pé na canoa e num gesto de
concordância remou em direção ao filho, parecendo
antes vir “da parte de além” (s/d, p.37). Apavorado com
a aproximação e com o que ela significava, o filho fugiu
correndo, sem coragem de tomar o lugar do pai.
Notemos que, não tendo alcançado os objetivos da
primeira idade da vida, ele não estava preparado para ir
além, embora no começo da velhice encontrava-se por
demais acorrentado à margem terrena do rio, onde, de
fato, passara o seu tempo sem construir uma vida. A
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ideia de tomar o lugar do pai resultou mais de uma
obrigação filial, sentia que o pai “carecia” mais dele do
que de uma decisão interior de conhecer a si mesmo,
de ascender das sombras da caverna para a luz do sol.
Daí o seu falimento. Frustrado, o filho
permaneceu do lado de cá, junto ao que lhe era
conhecido, lamentando-se: “e estou pedindo, pedindo,
pedindo um perdão” (ROSA, s/d, p.37). Sabe que agora
é tarde, que não se preparou para substituir o pai e
aceitar, como este, o mistério da vida e da morte. Cada
um tem que viver a própria morte e, a princípio,
ninguém nunca contou como é. Trata-se de travessia
solitária que exige preparação. O filho conscientiza-se
por fim de que tem muito medo de se sentar em uma
canoa de um único assento, em uma jornada só de ida,
rumo ao total desconhecido, para sozinho encontrar a
morte. Como permitiria a si, por inteiro morrer, se de
todo não viveu? Só morre o que vive, e só vive o que
morre. É a consciência desta verdade que então o
deprime: “Sou o que não foi” (ROSA, s/d, p.37).
Do pai não se soube mais. O conto termina com
o filho pedindo que, ao morrer, o “depositem também
numa canoinha de nada, nessa água que não pára [...] –
o rio” (ROSA, s/d, p.37). Notemos então que, ao
contrário do pai, sujeito ativo do próprio destino que,
por sua vontade, foi ao encontro da morte, o filho terá
um comportamento passivo. Não tendo se preparado
para morrer, já que nem mesmo chegara a viver, ele é
que será encontrado pela morte: pego de surpresa, só
depois de morto será colocado na canoa dentro do rio.
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[Q]uando escrevi,
não foi partindo
de pressupostos
intelectualizantes,
nem cumprindo
nenhum
planejamento
cerebrino cerebral
deliberado.
Ao
contrário, tudo, ou
quase tudo, foi
efervescência de
caos,
trabalho
quase
“mediúnico”
e
elaboração
subconsciente.
(ROSA,
p.89)

2003,

Como confessou Guimarães Rosa:
A Terceira Margem do Rio
(PRIMEIRAS ESTÓRIAS) veiome, na rua, em inspiração
pronta e brusca, tão “de fora”,
que instintivamente levantei
as mãos para “pegá-la” [...]
(ROSA, 2009b, p.659)

Seu processo de criação se deu, portanto, como
uma experiência que poderíamos definir como sendo
“anti-intelectualista”, “quase mediúnica”, ou seja,
privilegiando o “altíssimo primado da intuição, da
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inspiração, sobre o bruxulear presunçoso da
inteligência reflexiva, da razão, a megera cartesiana”
(ROSA, 2003, p.90).
Sua temática é de teor metafísico-platônico, a
terceira margem do rio, onde o pai permaneceu a
remar, “de meio a meio, sempre dentro da canoa, para
dela não saltar, nunca mais” (ROSA, s/d, p.33),
simboliza o caminho preparatório para se ir da margem
da vida para a margem da morte. De fato, o conto narra
a estória de como o homem se interioriza, enfrenta as
suas sombras, conhece as profundezas da sua própria
alma, aceita o mistério da vida e da morte, e realiza a
travessia solitária para o iluminado infinito.
Rosa, não só ao escrever o seu conto, como
também ao escrever sobre o seu próprio processo de
criação, instaura uma outra ordem que contesta a
ordem usual do racionalismo ocidental, desafia as
convenções do real, apresentando um mundo insólito
que causa estranhamento: “A estranheza dessa verdade
deu para estarrecer de todo a gente. Aquilo que não
havia, acontecia.” (ROSA, s/d, p.33).

Eis então a leitura do conto, “A terceira margem
do rio”, de Guimarães Rosa, como texto insólito,
considerando-se o termo insólito como transgressor
dos limites daquilo que se convencionou chamar de
realidade. Esperamos ter explicitado o quanto Rosa,
com a sua estranha estória sobre um pai que entra
numa canoa para dela nunca mais saltar, remando de
meio a meio no rio até o fim de seus dias, subverte a
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ordem usual do mundo moderno ocidental e apresenta
ao leitor um outro mundo – um mundo insólito que
privilegia o mistério em detrimento da razão e que
sofre a influência confessa da metafísica de Platão.

PLATÃO. A República (s/d). Rio de Janeiro: Ediouro.
ROSA, Guimarães (s/d). Primeiras Estórias. Rio de Janeiro:
Nova Fronteira.
______. (2009a). Ficção Completa. (vol. I). Rio de Janeiro:
Nova Fronteira.
______.(2009b). Ficção completa. (vol. II). Rio de Janeiro:
Nova Aguilar.
______.(2008). João Guimarães Rosa: correspondência com
seu tradutor italiano Edoardo Bizzarri. Rio de Janeiro: Nova
Fronteira.
SPERBER, Suzi (1976). Caos e Cosmos: leituras de Guimarães
Rosa. São Paulo: Duas Cidades.
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Thaís Seabra Leite (UFRJ)

O presente estudo consiste em uma
interpretação de Bolero (1985), de Victor Giudice
(1934-1997), a partir da mescla entre as vertentes
política e insólita na obra. Giudice teve a produção
ficcional reconhecida pela denúncia do absurdo que
rege o poder autoritário e, em 1995, conquistou o
Prêmio Jabuti por Museu Darbot e outros mistérios
(1994).
Bolero traz a lume o percurso de um personagem
inominado que passa sete anos aguardando a esposa,
Cynthia, deixar o centro cirúrgico da maternidade –
lugar de onde ela nunca retorna. O drama do
protagonista consiste não só na incompreensão do
desaparecimento da esposa, mas também na alienação
diante do regime monárquico e ditatorial que rege a
cidade em que vive. Só quando desperta do tempo
brumoso do luto com as palavras de uma enfermeira
chamada Auriflor é que o protagonista toma
consciência do tempo cronológico da espera.
Desinformado sobre o contexto de repressão, o rapaz
deixa o hospital e acaba preso por colher uma flor
dourada. Sem orientação ideológica definida e sem
receber crédito quando explica por onde esteve pelos
últimos sete anos, o personagem é enredado por uma
trama de autoritarismo e violência.
O recente prisioneiro só conquista novamente a
liberdade porque Auriflor, descendente de família
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politicamente influente, consegue a libertação do
personagem. É na cadeia que o rapaz conhece o
Número Um e ouve os relatos do tempo em que o
companheiro de cela trabalhava como pierrô no circo
da Cidade – os encarcerados eram conhecidos pelo
número que recebiam quando chegavam ao presídio e
o Número Um era o mais antigo deles. Sem acessar
visualmente a magnificência do espetáculo do pierrô,
que consistia na criação das esferas luminosas, o
protagonista conhece a representação circense por
meio da imaginação. É ouvindo o contar vigoroso do
colega de cela que o personagem vislumbra
imaginativamente os dias de glória no picadeiro e
encanta-se pelo n(N)úmero. O antigo pierrô encontrase preso porque acredita que o circo deveria romper
com a rotina de diversão e alienação da população.
Uma vez livre da prisão, o protagonista apaixonase por Auriflor, simpatizante dos republicanos, e,
mesmo sem compreender exatamente o que significa a
reforma política, chega a ser considerado herói dos
militantes que combatem a monarquia. Para protegêlo, alguns parentes de Auriflor são interrogados pela
guarda monarquista e nada revelam. Não há,
entretanto, nenhuma consequência provocada por uma
ação calculada pelo personagem, que não combate
nem defende ideologia nenhuma, mas apenas é
lançado aos acontecimentos que afetam a ele e aos
personagens com quem se relaciona.
Nas páginas de Bolero, o ciclo de conscientização
alterna-se com o ciclo de alienação. A trajetória do
protagonista envolve o abandono da apatia política, o
engajamento acidental no combate contra o governo e,
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quando findado o quiproquó reformista que levaria à
queda da monarquia e à ascensão da república, o
retorno ao conformismo. Depois de sofrer com a morte
de Cynthia, ser preso, torturado, experimentar a
liberdade como herói reformista, conhecer o amor de
Auriflor, o personagem conquista um cargo de destaque
e vive confortavelmente rodeado de benefícios. Ainda
que ao longo do romance o leitor acredite que o
protagonista finalmente engajou-se na luta de que
participa por acidente, o final da leitura revela que
experiência violenta do encarceramento não promove
nenhuma revolução interior no personagem.

Narrado em primeira pessoa pelo protagonista
da trama, Bolero é iniciado por uma interdição.
Enquanto aguarda o nascimento do filho, o
personagem fita a sala: “Centro cirúrgico – Não entre”
(GIUDICE, 1985, p.7). É negado ao pai ingressar no
espaço em que viria à luz o filho e este é apenas o
primeiro veto imposto ao protagonista. O caráter
insólito do período de espera impacta o leitor logo nas
primeiras páginas do romance. A perspectiva da
narrativa está centrada no protagonista, que enfrenta a
dor do luto. O absurdo não está, entretanto, apenas
nos olhos de quem lê e ouve a história de um homem
que permaneceu sete anos da maternidade; também
para o homem que experimenta o luto, a realidade é
absurda. Imerso na experiência da perda, o
personagem desconcerta-se diante do mundo. O tempo
cronológico não acompanha o tempo coagulado da dor,
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e as transformações políticas surpreendem o
protagonista: “O tempo é só uma imposição de
relógios” (GIUDICE, 1985, p.7). Ao homem que espera,
não importa o fato em si, porque tudo submerge diante
da experiência do luto:
Também não me interessava
saber o tempo, uma vez que
dividir a espera em dias, horas
e minutos provoca monotonia,
ao passo que o contínuo é
impalpável e repleto de
quietude. Além disso, quietude
não é morte. Eu, pelo menos,
não
morri,
apesar
das
escaramuças posteriores. Mas
durante os sete anos da
maternidade,
morrer
não
vinha ao caso. O que contava
era meu diálogo com a
tabuleta da sala de partos.
(GIUDICE, 1985, p.7)

O tempo, para o protagonista, não se configurava
na passagem de horas, mas no contínuo sem
movimento. O indivíduo não participa da dinamicidade
vital porque permanece em paralisia. Não se mover,
entretanto, não significa morrer. Mais do que isso: não
importa se morreram esposa e filho ou se
desapareceram; importa que estão agora em espaço
interditado para o protagonista. Cynthia e o bebê
perderam-se dele. O que conta é o “não”. A afirmação
“Eu, pelo menos, não morri” revela constatação literal
da sobrevivência, mas, se foram sete os anos de espera,
de nada adiantou estar vivo. Ao longo dos sete os anos
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no corredor da maternidade, o protagonista morreu
para vida com a morte dos dois seres que amava e foi
incapaz de prosseguir de imediato.
O anúncio trágico do casamento abortado vinha
desde a época do namoro. Enquanto integravam-se um
ao outro entrelaçando dedos – cinco e cinco que
formavam uma dezena –, Cynthia e o protagonista
perdiam-se por labirintos. O trajeto que desenhavam
com os corpos não era retilíneo, mas se caracterizava
pela ordem embaralhada de sentido. Era na união,
entretanto, que encontravam a felicidade. À alegria do
casal enamorado mesclam-se imagens obscuras. Há
sangue no riso; a terra está ferida e o destino dos dois
limita-se pelo “desconhecido até-quando”. O “até”,
ainda que vago, limita o encontro dos indivíduos, e não
há, portanto, previsão de eternidade. A lembrança da
tarde compartilhada já revela o “não” que interdita a
união dos dois:
Durante o namoro, Cynthia e
eu cruzávamos o parque
insistindo em outros labirintos.
O sangue de risos que outubro
jorrava nas árvores respingava
folhas nos caminhos. Nós
pisávamos as feridas da terra
sem adivinhar que a felicidade
se resumia no entrelaçamento
de
dez
artelhos:
dedos
mindinhos, seus vizinhos, pais
de todos, fura-bolos e matapiolhos segredando carícias e
carências num desconhecido
até-quando [...] (GIUDICE,
1985, p.9)
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O “não” individual que inaugura o romance
converte-se no “não” coletivo. Ao deixar o hospital, o
personagem cruza o limiar entre o plano da experiência
particular e alcança o espaço da coletividade. Ao
transpor o limite entre o hospital e a cidade – limite
intransponível quando se tratava de alcançar Cynthia –,
o protagonista encerra o luto da espera, antes
simbolizado pela porta cerrada do centro cirúrgico.
Caminhando pela rua, o personagem desconhece a
arquitetura da cidade que percebe não eterna – como
não era eterna a esposa – e
redescobr[e] o parque das
árvores
ensanguentadas,
esfumando lembranças agora
sepultadas sobre jardins de
flores modernas, modelando o
ser esquecido no arbitrário não
ser dos sete anos de espera
(GIUDICE, 1985, p.18)

Tendo finalmente sepultado existencialmente a esposa
e o filho, deixando para trás o não ser do tempo
coagulado, o personagem segue em movimento e colhe
uma flor dourada – como eram dourados os cabelos da
esposa desaparecida: “o calor dos cabelos dourado de
Cynthia, que iluminavam o sol, as estrelas e a manhã”
(1985, p.9).
Se o drama de luto do protagonista era pessoal,
ao “roubar” a flor e ser preso pelo ato inofensivo, o
personagem atravessa o limite do individual e ingressa
na dimensão do sofrimento impresso ao corpo por um
fator externo. Quando chega à cadeia, encarcerado
pelos monarquistas que governavam com autoritarismo
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e violência, o protagonista é torturado. O luto pela
perda da esposa era simbolizado por palavras
repetidamente lidas, “Centro cirúrgico – Não entre”,
mas a experiência do terror da tortura era da ordem do
indizível:
No momento seguinte eu fui
encarcerado numa sala vazia.
O vazio absoluto tantas vezes
indagado e tantas vezes
irrespondido. Se eu quisesse
retratar tudo que senti
durante
a
permanência
naquela sala, bastaria deixar
mil folhas em branco. Ou
apenas uma. O absoluto se
continha no terror. O terror é
branco e absoluto. Mas frente
a ele, as forças mentais
desaparecem e somos salvos
pelo gongo do amolecimento
dos sentidos. (GIUDICE, 1985,
p.20)

O poder autoritário atravessa a trajetória do
personagem. O marido de Cynthia não se encontra
mais no corredor de espera, fora do espaço interditado,
mas ocupa agora o âmago do vazio, porque ingressa na
sala de tortura. A descrição da cena do encarceramento
consiste em uma sequência de elementos da ordem do
negativo: “vazio”, “irrespondido”, “mil folhas em
branco”, “branco e absoluto”, “as forças mentais
desaparecem”,
“amolecimento
dos
sentidos”.
Contrapondo-se às lembranças de Cynthia, repletas de
cores e sensações, o terror é branco e vazio. Mais que
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medo, o que o personagem experimenta é terror e
paralisia, o pavor elevado à mais alta potência. O
protagonista é novamente submetido à espera, mas,
sem saber o quê ou quem esperar, tudo se torna
branco e vazio. Enquanto o personagem é interrogado,
o terror é reafirmado pelos inquisidores, monarquistas
a quem só interessava realizar prisões: “O negócio é
prisão e pronto” (GIUDICE, 1985, p.26). A força do
corpo em tensão, retesado na expectativa do horror,
cede à dormência. Quando a calma parece acolher o
personagem, o terror é reatualizado:
Voltaram:
o
guardião
vermelhoazuldourado,
as
portas, os corredores, o
silencio e o terror. A ladainha
do
terror.
Terror
da
desproteção,
terror
no
desconhecimento, terror na
impotência,
terror
na
epiderme, terror nos passos,
terror nas entranhas, terror na
estupidez, terror na escuridão,
terror nas flores, terror na
existência
de
um
erro
aterrorizado entre um T e um
R. (GIUDICE, 1985, p.30)

A confusão de sentidos provocada pela tortura é
isomorficamente retratada pela justaposição de
imagens aterrorizantes. A construção sintática do
sujeito posposto ao verbo intransitivo culmina na
proliferação dos sintagmas corrompidos pela tirania
monárquica desde o guarda até o terror absoluto. O
terror ocupa tudo: a sintaxe intransigente da
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lembrança, o corpo e a mente do personagem; a sala, o
silêncio e o corredor. As camadas do corpo (“terror na
epiderme” e “terror nas entranhas”) e das lembranças
(“terror nas flores”) são soterradas pelo pavor. A
consciência do personagem quanto ao equívoco que
cometeu e à série de consequências do ato criminoso
emerge na reflexão metalinguística sobre a palavra
“Terror”. Entre “T” e “R” reside “erro”. No corpo
morfológico-ficcional da palavra que nomeia o
sentimento inominável de terror, o personagem
encontra a suposta causa para a prisão e o vocábulo
“erro” significa tanto o engano cometido por ele ao
colher uma flor quanto o abuso do poder que legitima a
prisão arbitrária de cidadãos.
Os fatos políticos contaminam todas as esferas
de relacionamento do protagonista e perpassam
também a aproximação de Auriflor. É quando sai da
cadeia e conversa com a jovem que o narradorprotagonista toma consciência de que a cidade em que
vivem é regida por uma monarquia. Auriflor lê a
manchete do jornal que revela a nova proibição do
monarca: “Guarda real proíbe ajuntamentos nas
indústrias” (GIUDICE, 1985, p.135). O casal discute
sobre a interdição e Auriflor surpreende-se pela
alienação do companheiro, mas não dá prosseguimento
à discussão política. Descendente de família
“auristocrática”, a enfermeira traz no nome o dourado
dos cabelos de Cynthia e das pétalas da flor que leva o
protagonista à prisão. A “aurifamília” traz a riqueza do
ouro na linhagem “auri” e conecta-se à realeza por
conta da ligação afetiva que o Auriavô mantém com a
Condessa Odhontyna, viúva do Duque que funda
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cidade onde se passa a trama de Bolero. A libertação do
namorado de Auriflor da clausura só se realiza porque
os parentes da jovem negociam com funcionários da
monarquia. Os outros presos, como o Número Um, que
não estabeleceram em liberdade relações diplomáticas
com indivíduos que possuíssem contatos na hierarquia
governamental, continuavam encarcerados.
Quando
os
monarquistas
acirram
as
investigações sobre as reformas republicanas, os
colegas e parentes de Auriflor aconselham o exprisioneiro a deixar a região. A passividade que
caracteriza o personagem o impede até mesmo de
planejar a fuga. O namorado de Auriflor segue o plano
de exílio traçado pelos companheiros, mas desiste da
fuga por não suportar a distância da enfermeira. Depois
do suposto ato de bravura, ex-prisioneiros republicanos
e simpatizantes da causa reformista passam a encarar o
personagem como um militante do mais elevado valor.
No desenrolar da trama, o vazio ideológico do
protagonista é preenchido de acordo com a perspectiva
de quem o observa e o personagem se reconhece
volúvel diante das influências: “muitas vezes as pessoas
não são o que pensam que são e sim o que as outras
determinam que elas sejam” (GIUDICE, 1985, p.194).
Os monarquistas consideram-no perigosíssimo para o
regime, um homem destemido que se recusa a fugir; os
republicanos consolidam a ideia de que o ex-prisioneiro
é um herói reformista, o último militante republicano
que ainda acredita na revolução.
A orientação política flexível do protagonista é de
tal natureza alienada que não há reação nem mesmo
quando ele se depara com a exploração de crianças na
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indústria que emprega grande parcela dos habitantes
da Cidade. O vislumbre da cena de escravidão acontece
através de telas eletrônicas: “A tela se decompôs em
listras horizontais e tornou a se refazer num grupo de
quinhentas e sessenta e oito crianças entre nove a
quatorze anos” (GIUDICE, 1985, p.213). A cena espanta
ainda mais porque há uma assistente social
incentivando as crianças a concluírem as refeições e
retornarem ao trabalho. A fábrica produzia brinquedos
e contava, ainda, com operários negros em quantidade
maior que o dobro dos trabalhadores brancos. O
episódio alcança o ápice dramático quando os
operários entoam um canto em que constam todas as
etapas do processo produtivo e cuja última estrofe é
iniciada por uma previsão nada auspiciosa para a sorte
dos trabalhadores: “Meu destino é o trabalho!”
(GIUDICE, 1985, p.218). Embora envolvido na trama
política que diz respeito às questões da coletividade, o
narrador-protagonista atravessa os acontecimentos
sem ser insuflado por qualquer sentimento de
solidariedade.
A narrativa de Bolero não só começa com o
desaparecimento de Cynthia, mas também termina
com uma carta do protagonista para a ex-esposa. O
romance estrutura-se, portanto, de forma cíclica. O
limiar entre individual e coletivo é transposto quando o
personagem deixa o hospital e é preso, mas o retorno
ao conformismo é acompanhado pela travessia em
retorno: o protagonista ingressa novamente na
dimensão pessoal, marcada pelo diálogo com a esposa
desaparecida, e se exila das causas coletivas. A
narrativa tem início com a apatia do personagem diante
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do mundo e é concluída com a alienação burguesa da
família de “auripoderes”. O dourado da linhagem que o
protagonista integra ao final da narrativa retoma a cor
de ouro dos cabelos de Cynthia, a flor dourada que o
levou à cadeia, o dourado que estampa tanto do
uniforme da guarda quanto a bandeira monarquista e o
nome da mulher que se torna sua esposa, Auriflor.

No ensaio “Poder e alegria: a Literatura Brasileira
pós-64”, texto que inaugura Nas malhas da letra (2002),
Silviano Santigo analisa a literatura escrita no período
posterior ao golpe militar no Brasil. Para o crítico, faz-se
necessário distinguir a literatura engajada de dois
momentos históricos: a produção dos anos 30 e a dos
anos pós-64. Se na década de 30 a ênfase recaía sobre
a conscientização político-partidária, nos anos
posteriores, de forma diversa, o tema fundamental é o
combate à qualquer estrutura autoritária do poder. O
litígio entre direita e esquerda sofre dispersão quando a
esquerda toma consciência de que nenhuma forma de
ditadura merecia espaço, nem “mesmo a do
proletariado” (SANTIAGO, 2002, p.15). O tom utópico
das ideologias revolucionárias dos anos 30 é abafado
pela truculência e censura no pós-64.
No que concerne à arquitetura ficcional das
obras, ainda que boa parte da literatura pós-64 retome
o estilo realista dos anos 30, Silviano Santiago destaca
outra vertente de composição artística. Surge no Brasil
uma aproximação estética da literatura hispanoamericana, que privilegia a metáfora e o fantástico. A
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literatura abdica das elaborações retóricas e “prefere
insinuar como rachaduras em concreto, com voz baixa e
divertida, em tom menor e coloquial” (SANTIAGO,
2002, p.21) a crítica ao poder ditatorial. É a partir do
que Santiago chama de “alegria” que muitos dos
escritores do pós-64 libertam-se do pessimismo. A tinta
da galhofa equilibra a melancolia de tempos em que a
violência parte do governo militar e desprotege a
população civil. Para Silviano Santiago, “a alegria
desabrochou tanto no deboche quanto na gargalhada,
tanto na paródia e no circo quanto no corpo humano
que buscava a plenitude de prazer e gozo na própria
dor” (2002, p.26).
No romance de Giudice, o tom brejeiro decorre
da justaposição do suplício do protagonista à completa
alienação: os atos truculentos são filtrados pela
perspectiva de um personagem que não passa de um
joguete no combate entre a ideologia monarquista e o
plano reformista republicano. O personagem não
compreende o sistema tirano que o encarcera por
colher uma flor, mas quando se aproxima da tomada de
consciência quanto ao sistema ditatorial e explorador
em que vive, alcança um cargo de prestígio e assume o
lugar do opressor alienado. A seriedade das peripécias
de combate à monarquia culminam, portanto, em um
desfecho nada revolucionário.
O tom jocoso da ficção de Giudice vem à luz em
inúmeros episódios, mas alguns momentos específicos
ilustram a combinação de seriedade e galhofa das
atitudes do narrador-protagonista. Quando o rapaz
inicia o relacionamento com Auriflor e entra em
contato com a linhagem aristocrática que a cerca, a
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apresentação acontece por meio de uma paródia das
canções de gesta. Entoado pela condessa Odhontyna, a
influente ex-mulher do Duque e atual namorada do
Auriavô, em parceria com Ladislau, sobrinho da
condessa e artista plástico, o poema épico narra a
fundação da Cidade, atribuída ao Duque. Se o objetivo
da canção de gesta nos séculos XI e XII era celebrar os
sucessos do passado, a canção de Giudice expõe em
tom bem humorado as peripécias não tão heroicas da
linhagem aristocrática que habita a cidade. A voz da
condessa reserva o tom sério e a perspectiva de
Ladislau acrescenta o tom jocoso aos versos:
ODONTHYNA:
De
agosto,
enfim, no dia trinta e um,
partiram todos, como bem me
lembro.
Depois de sete dias de jejum,
descobrem novo rio, o de
setembro.
Era um riacho feio e bem
comum,
sem afluentes, sem cabeça ou
membro.
Porém, ao ver as águas em seu
curso,
se anima o Duque e faz o seu
discurso.
Caminha até a margem, lá se
atira
co’a face n’água, quer matar a
sede.
Vendo um cardume, pensa que
delira.
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“Que
pena
não
trazer
nenhuma rede.”
Mas leva a espada à superfície
e mira.
Depois, um golpe certo e um
grito: “Vede.”
Na
ponta,
um
peixe
condenado à morte.
LADISLAU: E brada, então:
“Coincidência ou sorte!”
(GIUDICE, 1985, p.104-5)

Episódio que dialoga com o heroísmo lendário do
príncipe regente na Proclamação da Independência no
Brasil, a descoberta do rio desconstrói a bravura do
duque. O dia sete de Setembro transparece no trecho
“sete dias de jejum” e na referência ao rio que a
expedição descobre, chamado “de setembro”. A Cidade
é construída à custa da fome e da sede de muitos
homens. O rio encontrado não passa de um riacho sem
vida e sem afluentes, tal qual se afigurava a empreitada
do Duque, que reservava benefícios apenas para a
realeza. Sem se importar com falta de beleza do rio, o
aristocrata faz o discurso e lança-se às águas porque
não bebe nem come bem há tempos. Quando, por
acidente, fisga um peixe com a espada, não brada
“Independência ou morte!”, como Dom Pedro I, mas
“Coincidência ou sorte!” por finalmente conseguir um
alimento para si. Em Bolero, o membro da aristocracia
funda a Cidade e implanta a monarquia. Com os anos
de governo, o monarca decreta “aos portos livre
ingresso” (GIUDICE, 1985, p.109) e torna-se um
monarca-comerciante. Os versos da epopeia
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aristocrática terminam com a apreensão da condessa,
que, ciente do envolvimento de Auriflor com um
republicano, teme pela sorte da família e anuncia não
haver diferença entre regimes políticos: “O texto é
outro. Iguais, porém, as dores,/quer da República ou da
Monarquia” (GIUDICE, 1985, p.11).
Merece destaque também, pela desconstrução
da figura heroica do protagonista, a solução que o
“último republicano ativo na monarquia” encontra para
escapar de uma nova prisão. O personagem, abrigado
nos aposentos da casa “auristocrática”, escapa do
Ajudante Máximo, servidor militar do governo,
valendo-se de uma diarreia. Contrariando as
expectativas da condessa de que nenhum guarda
monarquista
invadiria
a
morada
buscando
republicanos, o Ajudante Máximo invade a intimidade
familiar da aristocrata e checa os cômodos da casa. Sem
rota de escape, o protagonista de Bolero, apavorado
pela possibilidade de nova prisão, encerra-se na casa de
banho e acaba por desviar a atenção do guarda de
forma pouco honrosa:
A diarreia humilha, ofende,
ultraja, reprime, acovarda e,
uma vez ou outra, só para
contradizer tudo que pensei, a
diarreia
salva.
Não
se
passaram
cinco
minutos,
quando o Ajudante Máximo,
que também compareceu para
contradizer a Condessa, abriu
a porta do banheiro. Ao me
surpreender naquela atitude,
cumprimentou-me,
pediu
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desculpas e tornou a fechar a
porta. Jamais passaria pela sua
cabeça, limitada aos heroísmos
baratos, que um sujeito capaz
de posição tão prosaica
pudesse participar de lutas
republicanas ou adotar uma
clandestinidade maquiavélica.
(GIUDICE, 1985, p.280)

Ao contrário do que era comum na prosa de 30,
em que a crítica política dirigia-se ao governo ou a
alguma ideologia específica, a prosa de Giudice não
poupa personagens nem orientações políticas. Em
Bolero, até mesmo o grupo que representa oposição à
monarquia não passa de um engodo. O Auritio,
contrário à monarquia, apresenta ao protagonista expresidiários que um dia combateram o sistema político
autoritário da Cidade. A fim de tomar parte nas
reuniões sigilosas, o narrador-protagonista submete-se
a uma cirurgia plástica para forjar marcas da tortura. As
cicatrizes da violência sofrida na prisão não estavam no
corpo do protagonista, mas garantir a confiança dos
republicanos dependia dessa prova. Qual não é a
surpresa do leitor quando o protagonista, finalmente
em conversa com os militantes reformistas, é louvado
como o único republicano ativo. Os indivíduos que
representariam a bravura do combate contra o rei não
estavam envolvidos em nenhum movimento antimonarquista e consideravam o protagonista – que nem
mesmo sabia o que significava ser republicano – o
maior representante da luta.
O tom jocoso que perpassa a narrativa de Bolero
consolida-se, portanto, em combinação com o tom
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crítico. Utilizando-se de episódios que apresentam
caráter trágico e dosando-os com uma crítica ácida e
brejeira, Victor Giudice expõe as fraturas políticoideológicas que habitam o imaginário brasileiro desde o
brado da independência até os anos de chumbo.
Mesmo sem localização histórica precisa, a leitura de
Bolero promove a reflexão do leitor a partir de
sugestivos episódios que dialogam com momentos
fundamentais da histórica política brasileira, como a
Proclamação da Independência e as prisões arbitrárias
que ocorriam durante a ditadura militar.

No Brasil pós-64, a arte não perdeu sua
característica questionadora. Nem mesmo a censura
calou completamente as críticas ao regime que
subjugava a população ao autoritarismo. Antonio
Candido, em “Censura-violência”, publicado pela
primeira vez em 1979, reflete sobre as consequências
da censura dos anos pós-64 na rotina dos intelectuais
brasileiros. O autor defende que expressões como
“contra o fato não há argumento” levam ao
conformismo diante dos fatos consumados. Nesse
sentido, o crítico afirma que
o papel do intelectual consiste
em fazer o contrário do que
tais expressões postulam. Em
não aceitar o fato como
necessidade inelutável, nem
considerar
inapelável
a
circunstância que o formou
(CANDIDO, 2004, p.224)
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Diante do panorama de repressão, alguns dos
escritores, que se mantiveram engajados no projeto de
combater e criticar o sistema político repressor, como,
J.J.Veiga, Murilo Rubião e Victor Giudice argumentaram
contra os fatos buscando no insólito a rota de fuga para
liberdade.
No que concerne à ficção de Victor Giudice, não
há dúvidas de que Bolero integra a vertente literária
que dialoga com o insólito. Diante de uma realidade
que se afigura absurda, quando a truculência e a
opressão faziam parte da rotina dos brasileiros que
enfrentavam o desaparecimento de pessoas, o insólito
configura-se, para alguns escritores, como a forma de
expressão ficcional que melhor dialoga com a
realidade. O romance de Giudice explicita o absurdo do
poder ditatorial na Cidade valendo-se de elementos
insólitos. A superposição imaginativa de fatos políticos
e insólitos que direcionam a ação ficcional promove a
reflexão sobre o caráter absurdo dos atos truculentos
da ditadura monarquista.
Alcmeno Bastos argumenta que, no romance
político produzido no pós-64, mesmo nos casos em que
o insólito perpassa a narrativa ficcional,
pode-se ainda falar de uma
referencialidade
oblíqua,
porque ou os dados alegóricos,
cifrados,
são
facilmente
conversíveis
à
realidade
empírica; ou a presença de
‘marcas
registradas’
[...]
mantém o leitor cativo de seu
universo
de
referências
(BASTOS, 2008, p.168)
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O autor sublinha que a “referencialidade oblíqua”
refere-se a uma espécie de “corte transversal” na
realidade, porque, nesses casos, o mundo ficcional não
se restringe a reproduzir o documental nem a inaugurar
um universo irrealista de sentido, mas concilia as duas
possibilidades. No romance de Victor Giudice, o leitor
impacta-se com fatos nada cotidianos, como a espera
de sete anos e o número circense de ilusionismo, mas
reconhece traços emblemáticos dos anos pós-64, como
o desaparecimento de indivíduos e a tortura realizada
por membros da guarda.
Em Bolero, o protagonista que experimenta o
insólito de uma longa espera no corredor da
maternidade, é torturado e preso sem compreender o
motivo de tal interdição. O caráter insólito da prisão
arbitrária – prática comum nos sistemas ditatoriais, mas
não menos considerada da ordem do absurdo – é
reforçado quando o protagonista conhece a tentativa
de reforma implementada pelo Número Um. Na cidade
em que a narrativa se passa, o circo é a grande atração.
Quando jovem, o Número Um encanta-se pela figura do
pierrô, sempre vestido e pintado de branco – como era
banco silêncio antes da entrada do torturador na
prisão. Quando alcançava o centro do picadeiro, o
pierrô fazia surgir uma esfera prateada que deslizava
por todo o corpo do artista. Depois de anos treinando o
espetáculo e observando o pierrô branco, o Número
Um é convidado pelo pierrô a assumir o lugar do ancião
no picadeiro. O segredo da esfera de prata é finalmente
revelado ao Número Um: “o pierrô branco ensinou ao
rapaz que a esfera de prata não existia” (GIUDICE, 1985,

1276

p.52). A esfera luminosa saía do pensamento do pierrô
e materializava-se na arena do circo.
Para o sistema político autoritário de Bolero, o
circo e o espetáculo de ilusionismo têm como
finalidade desviar a preocupação do povo quanto ao
governo. Durante os cinco minutos em que o número
do pierrô era encenado, duas mil pessoas desligavamse da realidade em que viviam. A força do pensamento
empregada para fazer com que a esfera prateada seja
produzida é explicada pelo Número Um: “o
pensamento é um punhal espetado no cérebro. As
pessoas deixam de pensar porque não acreditam que
um punhal espetado no cérebro possa não causar dor”
(GIUDICE, 1985, p.53). O pensamento questionador é
difícil de ser nutrido, porque é uma lâmina e, portanto,
promove incômodo. O milagre da esfera que emerge do
pensamento exige a organização do pensamento
disperso tanto quanto as transformações sociais, que só
acontecem quando o desejo pela mudança supera o
conformismo da alienação. A surpresa do menino
Número Um ao tomar o lugar do pierrô foi não só com
a inexistência da esfera, mas também com o
ilusionismo da figura circense que tanto admirava.
Quando o pierrô entrega-se à morte e o substituto
precisa desfazer-se do corpo, o rapaz, ao despir o pierrô
para tomar-lhe as roupas, nota que “o pierrô morto era
um vômito. Sua beleza era só pano e pintura. Nada
mais” (GIUDICE, 1985, p.54). O corpo do antigo pierrô é
comparado a um amontoado de gravetos. A pompa do
espetáculo escondia a fragilidade de um “saco vazio”
(1985, p.54). O interior não correspondia ao exterior, o
pierrô não era luminoso como aparentava enquanto
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ocupava o picadeiro. O jovem Número Um começava a
descobrir que as performances do circo guardam muito
de ilusionismo.
No espetáculo do novo pierrô, a esfera
desdobrava-se em esferas. A esfera transforma-se em
duas e o público é retirado do lugar de conforto do
espectador. O espetáculo que antes era assistido
mecanicamente adquire outro formato. As esferas
multiplicam-se e chegam a duzentas e oitenta e sete. O
objetivo do Número Um, depois de algum tempo no
posto de pierrô, era reverter a dinâmica de alienação
que caracterizava a passividade da plateia diante do
espetáculo. Todas as noites, ao final do espetáculo, o
público recebia pães e seguia para casa em apatia:
O público vinha e vem todas as
noites esperar pelo último
número, a multiplicação, e
depois volta para casa com a
boca cheia de trigo e com a
cara de sempre. O pierrô via o
interesse ressurgir na plateia
quando o número das esferas
apresentava uma novidade
qualquer. Era por isto que ele
lutava. Pelo sorrisos quase
imperceptíveis naquelas bocas
sem expressão. Pelo brilho
daquele olho descomunal e
sem vida. Pelo aplauso. [...]
Naquela
época
o
circo
funcionava em obediência a
certos hábitos, vamos dizer,
monárquicos. Isso. Havia dois
erres: um de regulamento e
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outro de rei. (GIUDICE, 1985,
p.58-59)

O artista circense nota que participava de um
sistema de alienação. O público é descrito a partir de
atitudes mecânicas e desvitalizadas. Frequentar o circo
todas as noites era uma prisão sem grades para a
população. Na disposição econômica da Cidade, a
plateia era integrada pela classe desfavorecida
economicamente. Os sorrisos eram mínimos e os
corpos sem vida. O funcionamento do circo dependia
do regulamento instituído pelo rei e o Número Um
planejava contrariar o regime fazendo com que o
espetáculo que deveria garantir a alienação fosse
transfigurado na possibilidade de espanto diante do
que é observado. Surpreendido pela magnitude das
esferas, o público voltaria refletir. Seria pelo
pensamento, instância invisível e intocável, por isso
difícil de ser regulada, que a transformação do sistema
desigual deveria acontecer. O plano do pierrô falha e
ele acaba preso: o pensamento solitário não teve força
para contrariar os valores dominantes. Só com a união
de pensamentos a mudança seria efetiva, mas o
objetivo do Número Um era ímpar.
O circo de Bolero, instrumento de manutenção
do poder autoritário, dialoga com a política do panem
et circenses, famosa no Império Romano. A fim de
manter o poder e a ordem, os imperadores romanos
garantiam espetáculos que contavam com duelos entre
gladiadores. Não faltaram, pelos territórios romanos,
arenas para abrigar, durante os espetáculos, a
população explorada que vivia em condições precárias
de sobrevivência. A distribuição de cereais era outra
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prática populista prevista pelos imperadores. A política
do pão e circo continha as revoltas populares
distribuindo ao povo o mínimo e garantindo a diversão
coletiva com as disputas sangrentas. De modo análogo,
no romance de Victor Giudice, os habitantes da Cidade
contentavam-se com o circo e com a distribuição de
pães. O desfecho dos números circenses nunca sofria
alteração, porque os espectadores não questionavam a
autoridade abusiva do regime nem a monotonia do
espetáculo:
antes
que
as
palmas
cessassem, os dois Irmãos
Pons correram até o fundo da
cena e trouxeram uma enorme
cesta de vime. [...] surgiu uma
enorme montanha de pães. O
público delirava um sonho de
alegria e orgulho (GIUDICE,
1985, p.146)

Findada a distração, os espectadores eram
presenteados com os cereais.
No circo, o número mais significativo era o do
palhaço Eusebius, cujo sufixo do nome lembra o
nominativo singular da segunda declinação latina.
Responsável por um espetáculo macabro, Eusebius
regia uma banda de música. O palhaço assustava o
público com a encenação da morte dos músicos por ele
regidos. Os artistas da banda eram falsamente
enforcados e ilusoriamente assassinados, mas, para
surpresa de todos, retomavam o número já suspensos
por cordas que os sustentavam pelo pescoço. A música
que tocam ao “ressuscitar” é o hino da monarquia:
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Enfurecido, Eusebius fazia um
sinal para o alto do picadeiro
e, como num balé mecânico,
desciam seis cordas com laços
de forca nas pontas. Os
músicos abraçavam-se aos
instrumentos e tremiam de
medo até as calças caírem.
Eusebius empurrava-os para
debaixo das cordas e punha os
laços nos seis pescoços. A
seguir, caminhava até o fundo
do picadeiro e começava a
tocar um realejo, reproduzindo
a Marcha Fúnebre em notas
agudas. As cordas iam-se
esticando até erguer os
músicos do solo. Esperneavam
durante alguns segundos e
logo se imobilizavam. [...]
Então os refletores iluminavam
os músicos. Eles erguiam os
instrumentos e, lá do alto,
balouçantes, tornavam a tocar
o
hino
da
Monarquia.
(GIUDICE, 1985, p.274)

O destaque de Eusebius na arena já anunciava o
segredo guardado por trás das roupas de palhaço.
Antes de tomar consciência quanto à relação entre
circo e monarquia, o protagonista de Bolero estranha a
presença do palhaço Eusebius nos funerais de políticos
importantes e o relacionamento amoroso entre chefes
da guarda e artistas circenses. Assim como Holofernes,
o dono de muitas das indústrias, regia o canto dos
operários explorados, Eusebios orquestrava o hino da
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monarquia. Ao final do romance, o leitor e o
personagem descobrem que Vezirrê Bedru, o rei por
todos temido, mas nunca visto, era o palhaço Eusebius.
A função do palhaço-rei era equivalente à regência de
um maestro. Cercado por outros palhaços, Eusebius
ordenava à banda de palhaços o início da música
patriótica.
O assassinato do rei é único ato de bravura que
parte efetivamente do protagonista. O personagem,
que se recusa a viver no exílio e teme outro
encarceramento, trabalha disfarçado de vendedor
ambulante na porta do circo. No intervalo de um dos
espetáculos, o protagonista deixa a carrocinha de
algodão doce, parte em direção ao camarote real e
descobre que Eusebius era Vezirrê Bedru. Eusebius
encena o último número que apresentará na arena e o
narrador-protagonista, munido do punhal imaginário
materializado, encerra o espetáculo com a morte do
palhaço. Como tudo na caracterização do protagonista,
a bravura momentânea não culmina em nada mais do
que a falsa queda do regime monárquico: “Os punhais
do pensamento ferem ideias, mas não matam
ninguém” (GIUDICE, 1985, p.322). A morte do rei não
passou de mais uma das encenações circenses e
nenhuma ideia saiu ferida. Eusebius, cansado da
monarquia, transfere os poderes para o filho. Não
ocorre nenhuma transformação na Cidade, que
continua a ser governada com autoritarismo. A previsão
da condessa estava correta: não havia diferença entre
monarquia ou república.
No posfácio a Bolero, Valentim Facioli sublinha
que o romance de Victor Giudice traz a lume “a farsa do
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fim da ditadura monarquista e o parimento da nova
república” (1985, p.339). Depois de assassinar Vezirrê
Bedru, o protagonista garante a passagem da
monarquia para república. No entanto, a queda de um
regime e a ascensão do outro significa a manutenção
do poder concentrado nas mãos de poucos. O crítico
argumenta que o funcionamento das relações políticas
do romance corresponde ao funcionamento do circo e
destaca o cinismo do narrador-protagonista, ex-preso
político que é favorecido pelo governo-circo e torna-se
funcionário de prestígio de uma indústria. A reforma
republicana consiste, portanto, em mais uma das farsas
políticas expostas de Bolero. Nem a força truculenta do
governo é amenizada pelo novo regime, porque o
combate aos antigos monarquistas, por parte dos
republicanos, é tão violento quanto foi o combate aos
republicanos: o Auriavô, monarquista assumido, acaba
preso e executado. O protagonista acompanha o
abusivo poder da guarda, mas não combate a ação
autoritária.
O circo de Bolero não consiste apenas no palco
em que acontecem os espetáculos, mas corresponde
também à estrutura hierárquica do governo que regia a
Cidade. A crítica mais ácida de Giudice ao autoritarismo
de qualquer governo ditatorial, seja o dos “anos de
chumbo” no Brasil ou o de qualquer lugar e tempo,
reside na composição de uma narrativa em que o chefe
máximo do governo é o palhaço-chefe de um circo. No
entorno do picadeiro, encontra-se o público, massa
alienada, que assiste ao espetáculo de abuso de poder,
mas não combate o sistema que o aprisiona ao
ilusionismo. Aqueles que seriam heróis, bravos
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militantes em luta contra a repressão e exploração da
população, não acreditam em qualquer mudança e
conformam-se diante das manobras circenses do
governo.
O insólito em Bolero revela, portanto, muito da
realidade de governos ditatoriais. O insólito reside não
só nos sete anos de espera e no espetáculo de
ilusionismo em que esferas brotam do pensamento,
mas também na rotina tirana que submete os
personagens. A narrativa admite a realidade do que
representa, acolhendo, no mesmo universo, tanto o
real quanto o irreal. Em ensaio que reflete sobre o
paradoxo que se estabelece entre realidade e insólito,
Manuel Antonio de Castro (2008) afirma que o insólito
não pode ser explicado, apenas experienciado. Para o
crítico, a condição humana de viver e morrer consiste
em uma experiência insólita – e esta, como a maior
experiência das experiências, não pode ser explicada.
Ao observar a reflexão metaficcional do romance de
Giudice, nota-se que a poética que estrutura a obra
dialoga com a concepção de uma realidade ficcional
que concilia real e irreal, cotidiano e insólito, ficção e
realidade:
Sabe o que é ficção? É quase a
mesma coisa que realidade. É
uma realidade sem visões
falsas. É isto que atrapalha. A
ficção parece absurda porque
é a realidade despojada de
mentiras. Portanto, todas as
verdades são ficções e todas as
realidades são mentirosas.
(GIUDICE, 1985, p.57)
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Em casos como o da ditadura militar no Brasil,
perpassados por atos de violência atroz que submetem
pessoas ao terror mais absoluto, as ações brutais
aproximam-se do limiar que dispõe a tensão entre
morte e vida. Quando um governo acredita que detém
o poder sobre a existência de indivíduos, então o
insólito invade a realidade. Enquanto um indivíduo é
torturado e experimenta o vazio, como o experienciou
o protagonista de Bolero, ele cruza o limiar que separa
vida e morte. Na espera por Cynthia, o personagem
estava morto e vivo. Na espera pelos torturadores,
novamente o personagem encontrava-se no estado de
suspensão em que morte e vida habitam a mesma sala.
Castro questiona:
Será que viver e morrer não
será como experienciação algo
radicalmente insólito? Tão
insólit[a] que nem mais nos
damos conta de sua presença
irrefutável e inelutável. Tão
insólito que se tornou banal
(2007, p.22)

O insólito da violência, que casa morte e vida
somando-os a uma imposição, imposição esta que
significa o aborto prematuro de uma trajetória que
culminaria na travessia do limiar fundamental que
separa ser e não ser, torna-se tão cotidiano que muitas
vezes o espanto do leitor recai sobre a espera na
maternidade ou sobre o número do pierrô. No romance
de Giudice, entretanto, fica estabelecida a tensão
intercambiante entre o insólito e o cotidiano inundado
pelo poder autoritário. O insólito do circo – e “insólito”,
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de “solitus” do latim, remete ao inabitual – é o sólito do
poder ditatorial. A performance magistral da ficção de
Giudice apresenta-se no incentivo à reflexão sobre a
natureza insólita tanto de um espetáculo em que
esferas prateadas brotam do cérebro quanto de um
episódio de tortura em que a vida é retirada de um
homem vazio após vazio.

Bolero pode ser classificado como um romance
político, porque se estrutura a partir dos
desdobramentos de fatos políticos que alteram o
destino do protagonista. O conteúdo político não afeta,
apenas, a sorte de um personagem, mas influencia
também o meio em que ele está inserido. A prisão do
protagonista pelo roubo da flor e a suspeita de uma
conspiração republicana desorganizam a rotina da
família de auripoderes, que não só cede a casa para o
ex-prisioneiro, mas também acompanha as peripécias
do personagem. A falta de consistência ideológica do
namorado de Auriflor retira-o do lugar de herói e
submete-o ao papel de joguete no litígio entre
ideologias opostas que, quando assumem o poder,
continuam a explorar e violentar a população da
Cidade.
Conciliando o insólito à reflexão engajada, Victor
Giudice expõe o terror da tortura e os bastidores
circenses de um governo autoritário em que tudo é
ilusionismo: militantes, revolução e realeza. O autor
desconstrói farsas ideológicas que se afirmam
revolucionárias, mas na prática reforçam o status quo
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desigual que submete os habitantes da Cidade à
política do pão e do circo. A farsa consta também na
conscientização e no protagonismo políticos do
personagem, que, mesmo tendo oportunidade de se
engajar na luta por uma sociedade mais justa, acaba
cedendo aos apelos materiais de um cargo de destaque
na indústria da região. O heroísmo do ex-preso político
não passa de um acidente.
Giudice reúne, portanto, fatos políticos a partir
de uma composição que mescla seriedade e galhofa,
sólito e insólito, engajamento e alienação. Como um
casal que progride no rodopio do bolero e
constantemente alterna pernas e passos movendo-se
entre esquerda e direita, fronte e retaguarda, o autor
retira o leitor da zona de conforto e abala todas as
certezas ideológicas e ficcionais do leitor.
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Thays Freitas Silva (UFAM)

Na primeira metade do século XX, os grandes
centros do Brasil viviam sob o efeito das conquistas
modernistas, algo que nas letras amazonenses chegou
tardiamente. Somente sob os influxos da geração de 45
foi que surgiu, em 1954, o Clube da Madrugada
(doravante CM), com o intuito de romper a defasagem
estética em que se encontrava a literatura produzida no
Amazonas. Assim, este foi o maior movimento artísticocultural da história do Amazonas, com grande
significação para a literatura por seu legado de grandes
autores.
Ficcionista e crítico literário atuante do CM,
Arthur Engrácio – nascido em 1927, em Manicoré,
Amazonas – merece destaque por seu pioneirismo na
contística. Grande parte de seus contos possuem a
temática voltada para as contigências do homem
ribeirinho,
trouxe
novos
paradigmas
como
contrapontos à literatura de cartão postal feita na
época. O foco passa a ser o ribeirinho, seu cotidiano e
suas necessidades. Ele, o ribeirinho, passa a ser agente
de sua história. A natureza, antes tratada como ponto
central, torna-se secundária, interferindo por vezes no
destino do caboclo, contudo este é quem protagoniza
os fatos da narrativa.
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Para elaborar a sua prosa de ficção, Engrácio
elegeu o conto como a “forma” de sua preferência,
talvez pelo fato de que a narrativa curta se adaptasse
melhor à sua necessidade de comunicação imediata
com o leitor. Estreou em 1960 com Histórias de
submundo, obra que tem a marca do pioneirismo por
ter sido o primeiro livro de contos publicado sob a
rubrica do Clube da Madrugada. Depois, publicou mais
sete livros de contos: Restinga (1976), Ajuste de contos
(1978), Contos do mato (1981), Estórias do rio (1984), a
coletânea 20 Contos amazônicos (1986), Outras
histórias de submundo (1988) e A Vingança do boto
(1995).
A obra em questão, Contos do mato (1981),
reúne 18 contos que Márcio Souza, autor do prefácio
da obra, apresenta como
flagrantes-da-realidade,
que
mais parecem evocações de
pesadelos de infância, daquela
infância sem inocência que
não é infância, mas sonegação
do mundo infantil e para
aqueles
que
vivem
mergulhados nas sociedades
rurais atrasadas (ENGRÁCIO,
1981, p.10)

Para Márcio Souza, em Engrácio “o conto vem menos
pretensioso, a paisagem recua para o segundo plano e
o homem deixa de ser penumbra” (2010, p.223). Assim
Engrácio apresenta o amazônida como o agente, saindo
do conformismo já cristalizado nas letras amazonenses.
Por conseguinte, em sua ficção o autor substitui o
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geografismo pelo enfoque no ser humano. Assim, o
imaginário amazônico e seus matizes são refletidos na
obra engraciana, apresentando a cultura amazônica de
forma singular.
A proposta do presente artigo é realizar uma
leitura de narrativas de Contos do mato, com base na
abordagem teórica da literatura fantástica. O suporte
teórico da análise tem como referenciais básicos os
postulados e considerações de Todorov (2012), Chiampi
(2012), Ceserani (2006), Roas (2014), Lovecraft (2007) e
Pimentel (2002). Somados a textos produzidos por
estudiosos da cultura e literatura amazônica, como é o
caso de Loureiro (1995) e Leão (2011).
Como ponto de partida, utilizo o conceito de
cultura amazônica proposto por João de Jesus Paes
Loureiro:
uma produção humana que
vem incorporando na sua
subjetividade, no inconsciente
coletivo
e
dentro
das
peculiaridades próprias da
região, motivações simbólicas
que resultam em criações que
estreitam, humanizam ou
dilaceram as relações dos
homens entre si e com a
natureza. (1995, p.70)

A relação entre o imaginário, a cultura amazônica
e a obra Contos do mato suscita questões que o
conceito de literatura fantástica compreende de
maneira particular, pois para Todorov o conceito do
fantástico que “se define pois com relação aos de real e
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de imaginário” (2012, p.31). Assim, noto a presença do
fantástico na ficção engraciana, através da hesitação
experimentada em seus contos.

Durante o século XIX, a literatura foi influenciada
por diversas teorias positivistas e realísticas. Contudo, a
literatura fantástica surgiu, nesse contexto, como a arte
da palavra que subverte o natural e o real. Nesse
sentido, Todorov diz que “o fantástico é a hesitação
experimentada por um ser que só conhece as leis
naturais, face a um acontecimento aparentemente
sobrenatural” (2012, p.31). Assim, o fantástico implica
uma integração do leitor no mundo das personagens,
define-se pela percepção ambígua que tem o próprio
leitor dos acontecimentos narrados. “Cheguei quase a
acreditar”, segundo Todorov, é a formula que resume o
espírito do fantástico. A fé absoluta como incredulidade
total nos leva para fora do fantástico, “é a hesitação que
lhe dá vida” (2012, p.36). Todorov afirma ainda que é a
hesitação do leitor a primeira condição do fantástico
(2012, p.37).
É necessário dizer que o fantástico surge de
preferência considerado não como um gênero, mas
como um modo literário, que teve raízes históricas
precisas e se situou historicamente em alguns gêneros
e subgêneros, mas que pode ser utilizado em obras
pertencentes a gêneros muito diversos, assim afirma
Ceserani. O teórico busca seu embasamento em André
Jolles:
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A narração fantástica não
define uma qualidade efetiva
de objetos ou dos seres
existentes, e tanto menos
constitui uma categoria ou um
gênero literário; ela, antes,
pressupõe
uma
lógica
narrativa ao mesmo tempo
formal e temática que,
surpreender ou arbitrária para
o leitor, reflete, sob o jogo
aparente da invenção pura, as
metamorfoses culturais da
razão e do imaginário social.
[…] O fantástico pode ser
assim
tratado
como
a
descrição de certas expressões
mentais […]. (Apud CESERANI,
2006, p.63)

O fantástico nutre-se do real, é profundamente
realista, porque sempre oferece uma transgressão dos
parâmetros que regem a ideia de realidade do leitor
(ROAS, 2014, p.24). Para que funcione, o relato
fantástico deve criar um espaço similar ao habitado
pelo leitor, um espaço que será invadindo por um
fenômeno desestabilizador. Por esse motivo, o
sobrenatural será sempre uma ameaça para a
realidade, cujas leis parecem imutáveis. Eco afirma que
“os mundos ficcionais são parasitas do mundo real”
(2012, p.88), então o mundo real empresta certos
dados para a ficção, porém esta não tem obrigação de
ser fiel à realidade. O conceito de real é amplamente
abordado, uma vez que toda representação da
realidade depende do modelo de mundo de uma dada
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cultura. Logo, o conceito de realidade é relativo, cada
cultura possui o conceito de real com base nas relações
do homem com o outro homem e com a natureza,
assim o fantástico dependerá sempre do que seja
considerado real, e o real depende do conhecido
(ROAS, 2014, p.26).
Ainda em relação à questão de narrativas
fantásticas e os efeitos que elas exercem sobre os
leitores, o medo está frequentemente ligado ao
fantástico, mas não como condição necessária
(TODOROV, 2012, p.41). A literatura de horror tem,
como grande especialista da estética do medo, H. P.
Lovecraft, que afirma:
a emoção mais antiga e mais
forte da humanidade é o
medo, e o tipo de medo mais
antigo e mais poderoso é o
medo
do
desconhecido.
Poucos psicólogos contestarão
esses fatos e sua reconhecida
verdade deve estabelecer,
para todos os tempos, a
autenticidade e dignidade da
ficção fantástica de horror
como forma literária. (2007,
p.13)

O teórico apresenta a concepção da presença de
“uma certa atmosfera inexplicável” (LOVECRAFT, 2007,
p.17). Afirma ainda que a atmosfera é a coisa mais
importante, pois o critério final de autenticidade não é
a harmonização de um enredo, mas a criação de uma
determinada sensação. Por isso, devemos julgar uma
história fantástica não pela intenção do autor ou pela
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simples mecânica do enredo, mas pelo nível emocional
que ela atinge em seu ponto menos banal (LOVECRAFT,
2007, p.17).
Segundo Roas, a literatura fantástica nos revela a
falta de validade absoluta do racional e a possibilidade
da existência, debaixo dessa realidade estável e
delimitada pela razão na qual vivemos, de uma
realidade diferente e incompreensível, alheia, portanto
a essa lógica racional que garante nossa segurança e
nossa tranquilidade.
Então, quando o sobrenatural
não entra em conflito com o
contexto em que os fatos
acontecem (a realidade), não
se produz o fantástico, pois
não se produz ruptura alguma
dos esquemas de realidade.
Esta situação define o que se
convencionou
chamar
de
literatura maravilhosa [...]
(2014, p.33)

Dessa forma, diferentemente da literatura fantástica,
na literatura maravilhosa o sobrenatural é mostrado
como natural.
De acordo com Chiampi, “o maravilhoso recobre,
uma diferença não qualitativa, mas quantitativa com o
humano; é um grau exagerado ou inabitual do
humano” (2012, p.48). Afirma ainda que,
tradicionalmente, o maravilhoso é, na criação literária,
a intervenção de seres sobrenaturais, divinos ou
legendários na narrativa ou dramática. É identificado,
muitas vezes, com efeito que provocam tais
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intervenções no ouvinte ou leitor (admiração, espanto,
surpresa, arrebatamento) (CHIAMPI, 2012, p.49).
Assim, quando o sobrenatural se converte em natural, o
fantástico dá lugar ao maravilhoso.
Na literatura hispano-americana do século XX,
surgiu um tipo de narrativa que se situa entre fantástico
e maravilhoso: o realismo maravilhoso. Esse gênero
propõe a coexistência não problemática do real e do
sobrenatural em um mundo semelhante ao que
vivemos. Chiampi, para defini-lo, fala de uma “poética
da homologia”, isto é, uma integração e equivalência
absoluta do real e do extraordinário (ROAS, 2014, p.36).
Assim, há uma amálgama de contrários, porém não
contraditórios. Chiampi afirma que
negando a disjunção dos
termos
contraditórios,
o
discurso realista maravilhoso
reflete esse modo de ser/dizer
e, como este, instala o Outro
sentido no centro de sua
linguagem (2012, p.156)

O realismo maravilhoso é uma abordagem
perfeitamente aplicável à escrita de Arthur Engrácio.
Em Contos do mato, o autor apresenta em alguns
contos o insólito, o extraordinário, a realidade que vai
além do que é tangível. É o que se pode perceber nos
contos que selecionei para esta análise: “A vingança do
boto”, “A caçada”, “O que matou João Paca” e “A revolta
dos peixes”. Em cada uma dessas narrativas ocorre a
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expansão do que é tido como real, que analiso sob a
abordagem do realismo maravilhoso e seus temas
presentes nas narrativas.

A narrativa inicia com um diálogo durante a
pescaria de Nicó e Zé Porfírio, em que os dois
pescadores comentam a exploração impingida por sêo
Euzébio, o patrão, dono da quitanda que fornece os
mantimentos. Zé Porfírio decide remar com mais força,
pois avista um bando de botos perseguindo-os, e,
enquanto isso, relembra da história de Maria
Castanheira, moça que sabia bem o poder do Boto. E
assim começa a aventura fantástica no rio. O conto
divide-se em três partes distintas: na primeira parte,
encontramos os dois pescadores na canoa, envolvidos
na pesca e nas reflexões sobre a exploração do patrão;
na segunda, por meio dos artifícios da memória, são
narrados os eventos fatídicos ligados ao encantamento
produzido pelo boto; na terceira, o narrador, que já
deixara em suspenso os pescadores, pois não são mais
referidos na narrativa, amplia o zoom das
considerações, num desdobramento que aponta para o
universo caboclo e seu imaginário.
É de suma importância ressaltar a estratégia
narrativa, que é a modalidade literária que assim
produzida serve para alargar áreas da realidade
humana interior e exterior que podem ser
representadas pela linguagem e pela literatura
(CESERANI, 2006, p.67). Há, portanto, procedimentos
formais e sistemas temáticos que são frequentes no
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fantástico e a partir de alguns deles que esta análise é
produzida.
O conto A vingança do boto apresenta, como um
dos núcleos temáticos do fantástico, a noite, a
escuridão e os animais que ali vivem.
Mergulhado
em
seus
pensamentos, Zé Porfírio não
percebe
os
primeiros
morcegos e as primeiras
corujas já começam a arrastar
a noite pelo caminho. Sua
visão é mais curta, mas a brisa
é mais fria e suave (ENGRÁCIO,
1981, p.13)

Segundo Ceserani, a contraposição entre claro e escuro,
sol e escuridão norturna é bastante utilizada no
fantástico. “É até muito fácil carregar de significados
alegóricos este tipo de preferência e falar de
contraposição entre iluminismo e obscurantismo”
(2006, p.78).
A religião que o caboclo diz professar é o
catolicismo. Porém, sua crença resulta
de miscigenação racial e de
integração
cultural,
a
experiência de vida dos
habitantes foi gerando, por
sincretismo de elementos
indígenas e europeus, uma
cultura em que o devaneio do
imaginário
da
sociedade
ganhou especial importância
(LOUREIRO, 1995, p.70)
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Logo, sua crença é panteísta, mesclando o
catolicismo com crenças regionais, que reúnem, num
mesmo lugar reservado da casa, as imagens de santos e
as representações dos encantados.
A linguagem também é apresentada como marca
da narrativa fantástica. O “Boto” é personificado e sua
escrita difere da anterior, em um “bando de botos”.
Além dos muitos nomes dados ao Boto: “encantado,
irmão do chifrudo, malassombrado e o estranho”
(ENGRÁCIO, 1981). Vânia Pimentel afirma que:
o aspecto verbal reside nas
frases
concretas
que
constituem o texto; o sintático
aborda as relações (lógicas,
temporais e espaciais) entre as
partes da obra; o semântico,
relacionado aos temas do livro,
é o mais complexo, pois não
sabemos como se articulam.
(2002, p.46)

O conto apresenta ainda o que o fantástico
aborda como uma temática comum, de forma
incomum, encadeando os fatos pouco a pouco, para
atingir o desfecho final, ou seja, a naturalização do
sobrenatural (PIMENTEL, 2002, p.57). Ainda durante a
narrativa, Zé Porfírio conta como Maria Castanheira
presenciou o acontecido em que Jacira, moça muito
bonita, ao recusar a dança e o flerte do Boto durante
uma festa, ocasionou a vingança posterior do
encantado, o que se tornou uma grande desgraça: o
boto, com seu poder incomensurável, arrastou a casa
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onde se realizava a festa para o fundo do rio, matando
todos os convidados que ali se encontravam:
Foi só entrar na canoa e a terra
começou
a
estremecer,
surgindo enormes fendas que
iam engolindo a multidão, os
gritos
de
desespero
se
perdendo agora no espaço, o
ar tomando aquela feição
trágica e desoladora. Sem se
voltar para trás, procurou
alcançar a outra margem do
rio, remando sem parar. E foi
quando correu pelos céus
aquele
forte
estrondo.
Apavorada, voltou a vista para
Sapucaia só com o tempo de
ver o último pedaço de terra
desaparecer na imensidão das
águas barrentas. O Boto havia
se vingado, levando Jacira e o
resto dos festeiros para o
fundão do rio, lá onde tem o
seu
reino
encantado.
(ENGRÁCIO, 1981, p.15)

Portanto, esse conto de Engrácio possibilita ao
leitor a hesitação ao permitir a dúvida da veracidade
dos acontecimentos narrados, tal qual os personagens
também o fazem. Ainda assim, o insólito, a incerteza
acabam unificando as várias definições sobre o
fantástico na abordagem da hesitação, do irreal, do
sobrenatural, do inadmissível que se introduzem na
vida real. E inserido nessa ideia de realidade que o
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realismo maravilhoso naturaliza o sobrenatural,
tornando tudo aceitável dentro desta lógica ficcional.

O conto “A caçada” inicia com o reaparecimento
de João Libório em frangalhos, caçador que estava
desaparecido havia tanto tempo que a esposa já havia
“botado luto”. A volta de João Libório causa grande
alvoroço no barracão, e o coronel Zenóbio começa a
perguntar o que acontecera com ele. Quando o coronel
o interroga a respeito do acontecido, o caçador afirma
que viu Mapinguari, monstro gigante, muito cabeludo,
de uma fome insaciável, bastante temido pelos
caboclos. Então, a partir do seu relato, a narrativa
fantástica se desenvolve.
O temor do caboclo possui representações
distintas: a crença católica, por exemplo, quando o
caçador diz ter visto o monstro das matas:
Ma-pin-gua-ri!!!...
A
exclamação dos presentes
numa só voz, as velhas se
bezendo, o pavor nas faces
enrugadas” e o temor pelos
encantados
ainda
na
sequência,
“as
crianças
entreolhando-se
interrogativas; os homens,
sisudos, suspiram, temerosos
(ENGRÁCIO, 1981, p.30)

Assim, sua crença é expressa de forma panteísta, em
que o caboclo devota aos santos a mesma fé que
devota aos encantados da floresta. Há ainda o que
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Ceserani apresenta como uma das marcas do
fantástico, a aparição do monstruoso, do estranho,
assim ele afirma que
nos casos extremos e mais
inquietantes há sempre a
presença
disforme,
irreconhecível, impalpável que
tem a consciência vaga do
pesadelo e a substancial e
corpórea animalidade mais
inquietante, nefanda e abjeta
(2006, p.85)

O núcleo temático marcante da narrativa é a
atmosfera criada. “A narrativa fantástica possui uma
certa atmosfera inexplicável e empolgante de pavor de
forças desconhecidas precisa estar presente”
(LOVECRAFT, 2007, p.17). No conto de Engrácio, a
atmosfera é engendrada através do suspense e do
medo, “ali onde habitam todos os encantados da
floresta, o mistério morando em cada tronco de árvore,
o perigo espreitando a todo instante” (ENGRÁCIO,
1981, p.31). O caçador escuta o grito que desencadeia
uma sequência ficcional de mistério:
o que quer que seja, vai me
espantar
a
embiarra.
Estridente mais, medonho
como
uma
noite
de
tempestade
no
Madeira,
aluindo a terra, o grito de
novo.
Mais
próximo
(ENGRÁCIO, 1981, p.31)
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Portanto, a narrativa se contrói a partir de uma
marca básica do fantástico que é o envolvimento do
leitor, através do mistério e do medo. Lovecraft (2007,
p.13) afirma que o medo é a mais antiga e forte
emoção da humanidade. E o mais forte e antigo tipo de
medo é o medo do desconhecido. Isso é perceptível no
conto engraciano, porque envolve fortemente o leitor,
leva-o para dentro de um mundo que lhe é familiar,
aceitável, para depois disparar os mecanismos da
surpresa, do medo (CESERANI, 2006, p.71).

A narrativa conta a história do caboclo que, ao
ser interrogado pelo delegado sobre a morte de seu
companheiro de pesca, chamado João Paca, tece uma
narrativa fantástica. O pescador diz que João Paca
morreu, pois gozou dentro da bota, a fêmea do boto, e
de acordo com a crença popular o homem que
possuísse a bota, e gozasse dentro de suas partes,
morreria grudado a ela.
O núcleo temático do fantástico neste conto
engraciano é a concepção do real e seu
questionamento. Dessa forma, as modalidades de
discursos se relacionam na contística de Engrácio: o
fantástico e o realismo maravilhoso. Segundo Souza
(2010), Engrácio transforma os flagrantes em contos,
em visão subjetiva, uma reflexão do real. Assim, sua
ficção é uma expressão do universo interiorano. O
fantástico, como já vimos, nasce da hesitação e Todorov
afirma que seu conceito se define pois com relação aos
de real e de imaginário (TODOROV, 2012, p.31), ainda
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assim o realismo maravilhoso realiza a poética tentativa
de tornar verossímil o inverossímil, ou seja, o natural
une-se ao não natural e o sobrenatural une-se ao não
sobrenatural (PIMENTEL, 2002, p.39).
Para Roas, a identidade entre o mundo ficcional e
a realidade extratextual é indispensável para produzir o
efeito fantástico, ainda assim é preciso que o espaço da
ficção seja uma duplicação do âmbito cotidiano em que
está situado o leitor, “por isso o fantástico é
inquietante, constitui uma subversão do nosso mundo”
(ROAS, 2014, p.24). A incredulidade do delegado ao
interrogar: “Tá falando a verdade, caboclo?”,
demonstra a dificuldade humana de transgredir o que
entende por real. O sobrenatural seria tudo aquilo que
transcende a realidade humana, aquilo que transgride
as leis que regem o mundo real e não pode ser
explicado por que não existe segundo essas leis (ROAS,
2012, p.25).
O conceito de real já apresentado como social, a
depender do processo de relações do homem com
outros homens e com a natureza (WALTY, 2009, p.19) é
necessário ser compreendido. Para que o
entendimento do que Umberto Eco denomina de
acordo ficcional seja amplamente assimilado, o teórico
italiano afirma: “as afirmações ficcionais são
verdadeiras dentro da estrutura do mundo possível de
determinada história” (ECO, 2012, p.94). O caboclo
responde enfaticamente ao delegado sobre a
veracidade do que narra: “Por tudo quanto é mais
sagrado, sô delegado. Não tenho precisão de mentir,
mentira não ficou pra homem como eu. Sou pobre, sim,
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meu patrão, mas sou honrado” (ENGRÁCIO, 1981,
p.63).
A hesitação se faz presente em vários momentos
da narrativa, como no fragmento que segue: “os
policiais saltaram e caminharam apressados em direção
aos dois corpos tombados na areia, custando a
acreditar no que os seus olhos testemunhavam”
(ENGRÁCIO, 1981, p.64). Permanece o clima de
incerteza, o insólito, a dúvida, o que induz a classificar a
obra fantástica como uma narrativa aberta (PIMENTEL,
2002, p.48). Dessa forma, o conto apresenta como real
uma narrativa dentro de um contexto em que gera a
hesitação da credulidade também no leitor. Eco diz que
“todo texto é uma máquina preguiçosa pedindo ao
leitor que faça parte de seu trabalho” (ECO, 2012, p.9),
assim, a veracidade dos fatos narrados pelo caboclo no
conto engraciano está condicionada também ao
envolvimento da ficção com o leitor.

A narrativa apresenta o diálogo de um grupo de
pescadores sobre um rei dos rios, um tucunaré fardado
de tenente. Um dos pescadores, Argemiro, não crê na
existência do encantado e o desafia ao lançar uma
bomba nos rios para que a pescaria seja maior e mais
fácil. Então os peixes se unem e levam a canoa de
Argemiro para o fundo do rio, como sinal de vingança.
A maneira como essa revolta acontece subverte o que é
compreendido como real.
Roas afirma que “a literatura fantástica é o único
gênero que não pode funcionar sem a presença do
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sobrenatural” (2012, p.31). A narrativa de Engrácio
parece enquadrar-se nessa definição. No conto em
análise, por exemplo, o sobrenatural está presente:
uma onda gigantesca de peixes
estrondou-lhe ao redor. Sem
dar tempo de ele esboçar
qualquer
reação,
foram
saltando dentro da canoa.
Sardinha, aracu, matrichão,
pacu,
jaraqui,
aruanã,
curimatá, tambaqui, canela
velha,
mapará,
traíra,
branquinha,
pescada,
pirapitinga, mandií, por fim,
foram chegando os maiores, os
surubins, os pirarucus, os
capararis e os dourados. Com
o salto de uma pirarara, a
canoa começou a afundar.
(ENGRÁCIO, 1981, p.82)

A narrativa fantástica põe o leitor diante do
sobrenatural, mas não como evasão, e sim, muito pelo
contrário, para interrogá-lo e fazê-lo perder a segurança
diante do mundo real (ROAS, 2012, p.31). Contudo, é
importante ressaltar que nem toda literatura com
intervenção do sobrenatural deve ser considerada
fantástica. Leão afirma que
o foco narrativo dos contos
engracianos está com certeza
nas relações de produção, mas
a
natureza
espreita
os
personagens, observa-os a
partir das sombras e algumas
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vezes,
entra
em
cena
decisivamente (2011, p.137)

Dessa forma, a natureza aparece personificada e em
relação constante com o homem.
A marca da estratégia narrativa e o núcleo
temático evidente nesse conto é como o “irreal aparece
como parte da realidade cotidiana” (ROAS, 2012, p.37).
Assim, dentro desse contexto ficcional o sobrenatural
torna-se real e aceitável. Na narrativa esta marca se
apresenta também no seguinte trecho:
Argemiro, apavorado, no meio
da montaria, não sabia o que
fazer. Os peixes continuavam a
saltar, agora executando uma
espécie de ballet ao som de
estranha música cujos acordes
emergiam do âmago negro das
águas (ENGRÁCIO, 1981, p.82)

Portanto, esta superação da oposição
natural/sobrenatural sobre a qual se constrói o
fantástico é o que embasa o realismo maravilhoso, ou
seja, “seria possível dizer, em conclusão, que se trata de
uma forma híbrida entre fantástico e maravilhoso”
(ROAS, 2012, p.37). No final da narrativa, após afundar
a canoa, Argemiro surge nu, com forte odor de peixe e
com escamas coladas ao corpo, sem entender se era
realidade ou sonho, e o mais intrigante, o que ele havia
se tornado:
Ao acordar inteiramente nu
sobre a areia. Argemiro, a
princípio,
pensou
estar
despertando de um pesadelo.
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Olhou assombrado, para todos
os lados, examinando o local
em que se encontrava. Onde
estava a canoa em que viera
de casa? E aquelas escamas
coladas em sua pele? E aquele
pitiú intragável que lhe
desprendia do corpo?
Não, não fora sonho. Longe, no
fim do estrião, comandado
pelo tucunaré fardado de
tenente, ele pôde ver ainda o
imenso cardume rebrilhando
ao sol com suas escamas
prateadas. (ENGRÁCIO, 1981,
p.82)

O extraordinário, o que escapa ao curso normal
das coisas e dos seres humanos, é denominado
maravilhoso. Quando o extraordinário e elementos da
realidade são utilizados para compor a narrativa, essa
hibridação corresponde ao realismo maravilhoso, que
com o insólito e com elementos utilizados pela
realidade naturaliza o sobrenatural. Assim, os contos,
“A vingança do boto”, “A caçada”, “O que matou João
Paca” e “A revolta dos peixes” de Arthur Engrácio,
expressam de maneira clara o fantástico e seus núcleos
temáticos.
Tendo em vista a escassez de estudos acerca do
fantástico nas letras amazonenses, e principalmente do
autor em questão, Arthur Engrácio, o presente artigo
teve como objetivo apresentar, em sua obra Contos do
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mato, imagens que expressam os conceitos teóricos
sobre o fantástico e o realismo maravilhoso. O estudo
procurou explorar essas imagens com vistas a mapear
as marcas da narrativa fantástica.
A ideia de real difere de acordo com as relações
sociais do homem. Sendo assim, o realismo
maravilhoso é uma abordagem perfeitamente aplicável
à constística de Arthur Engrácio. Através da cultura
amazônica e o imaginário do caboclo, ele engendra
suas narrativas de forma a envolver o leitor em ficções
fantásticas, pois o insólito e a hesitação que tão bem
definem este modo literário fazem parte da tessitura da
ficção engraciana.
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Thiago Oliveira Carvalho (UNESA)

A constituição insólita dos espaços em Cobra, do
escritor cubano Severo Sarduy – textualmente marcado
como “heterotopia” (SARDUY, 1975, p.8) na abertura do
romance – abre-se para um cruzamento de corpos
estilizados análogos – o corpo teatral, o corpo cirúrgico
e o corpo sacrificial – não apenas entretecidos – “entretecidos” – em suas dimensões propriamente sígnicas,
mas especialmente “intra-tecidos” nos enxertos –
excessos – textuais.
O título do primeiro capítulo da obra, “Teatro
lírico de bonecas”, local propulsor para as experiências
do corpo, oferece-se a um interessante processo de
variegação textual: “aquele espaço decroché, aquela
heterotopia – casa de pensão, teatro ritual e/ou fábrica
de bonecas, puteiro lírico – [...]” (SARDUY, 1975, p.8).
Sustentado por aquilo que Deleuze classifica como
“conjunções de fluxos de desterritorializações”
(DELEUZE; GUATTARI, 2011, p.111), o espaço sarduyano
parece fragmentar para enxertar – numa espécie de
contiguidade metonímica em movimento – constatação
do princípio cirúrgico do romance –, procedimento
anunciado pela dispersão – e consequente
reorganização – dos elementos lexicais – “teatro”,
“lírico”, “bonecas” assumem posições isoladas entre si
num sintagma suspenso graficamente pelos travessões,
proporcionando,
porém,
novas
possibilidades
aglutinantes que, de fato, fundamentarão a dinâmica
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dos corpos estilizados – cuja matriz imagético-formal se
concentra num enxerto estrangeirista – intervenção
plurilinguística – costurado pelo termo decroché:
tessitura deslocada. Ou, para recuperar Foucault –
inserido nessa tessitura – têxtil-textual – múltipla de
Sarduy através de uma explícita menção ao conceito – e
imagem – de “heterotopia”: “a placeless place”
(FOUCAULT, 1998, p.179): atopia do próprio texto.
A partir dessa concepção de lugar em “fluxos”, é
possível pensar o aposento – unidade mínima do
espaço – de Cobra dentro de suas potencialidades
propriamente “ofídicas” – revestimentos epidérmicometonímicos para a elaboração de um corpo-texto:
Uma evaporação verdosa, de
cânfora, emanava do tugúrio de
Cobra, arabesco que ia se
alargando até abrir-se numa
faixa em espiral, nebulosa, num
caracol que se expandia, de
menta. Encerrados em frascos
transparentes, por toda parte
brotavam troncos, folhas largas e
granulosas,
retorcidas,
pestilentos arbustos anãos,
flores doentias cujas pétalas
roíam larvas minúsculas e
brilhantes, fetos espremidos que
nas pregas guardavam óvulos
translúcidos,
em
constante
multiplicação. Do estilizado
vegetal art nouveau o cubículo
tinha passado à anarquia
herbácea – buscava sem tréguas
os sumos, o elixir da redução, o
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suco que reduz o tamanho. –Nas
gavetas de um console e em
cima de um divã turco se abriam
robustas alcachofras que iam se
cobrindo de uma penugem
esbranquiçada; em vasos de
Lalique, o formol conservava
raízes maceradas e grelos,
bagaços em que haviam ficado
pregadas
grandes
formigas
vermelha. Púcaros e globos de
lâmpadas,
ao
contrário,
protegiam da luz a germinação
dos cotiledôneos; numa trousse
de nácar conservava semente em
álcool, outras, de tartaruga,
banha de jiboia, resina de mogno
e noz vômica. O banheiro
abastecia esse laboratório. Em
bacias de porcelana, onde já a
geração
espontânea
havia
produzido vermes, larvas e – a
Natureza é fanfarrona em seus
milagres – até sapos, prolifera
um agrião negro, de galhos
espessos, beldroega sensível que
fechava suas folhas ao menor
contato e cujos ramalhetes iam
cobrindo o bidet, uma poltrona
branca da Knoll – presente de
Eero Saarinen – e a saboneteira.
(SARDUY, 1975, p.17)

Identificam-se, neste fragmento, todos os
estratos textuais relacionados à estilização da matéria
corpórea: primeiramente, o processo de reificação
cênica da linguagem literária – que o próprio Sarduy em
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seu Escrito sobre um corpo – título que abarca a
transmutação da linguagem em corpo e a construção
do corpo a partir da linguagem – situa como traço
fundamental do chamado “neobarroco”, ao qual se
reporta também como romancista: “uma rede de
conexões, de sucessivas filigranas, cuja expressão
gráfica não seria linear, bidimensional, plana, mas em
volume, espacial e dinâmica” (SARDUY, 1979, p.69).
Nestes termos, o espaço romanesco se faz contíguo ao
espaço dramático, em que a figura da personagem –
essencialmente persona, máscara – equipara-se e
aglutina-se ao “fundo”: a descrição literária do boudoir
de Cobra assume uma significação teatral não apenas
na medida em que funciona como um embrião – ou
desdobramento – sígnico do palco, com todos os seus
apetrechos estetizantes, mas, sobretudo, na medida em
que incorpora uma espécie de impulso extratextual,
uma capacidade de “pôr em cena” a própria matéria
literária em sua dimensão volumoso-superficial, dúctilcinematográfica – concepção artaudiana de uma
palavra para o teatro – uma palavra em alto-relevo:
“materialização visual e plástica da palavra” (ARTAUD,
2006, p.76).
Do drama à cirurgia: o espaço confirma-se em
sua função de “fluxos”, em larga medida, pela estética
“laboratorial” – termo cuja aplicabilidade reside
justamente na ambivalência dramático-cirúrgica. No
entanto, é de fato a atmosfera medicinal que exerce
hegemonia – ainda que se infira, uma hegemonia
cênica: “estilizado vegetal art nouveau [...]” (SARDUY,
1975, p.17) – na confecção sígnica do espaço. Para além
das referências lexicais explícitas, interessa,
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principalmente, um certo movimento sintático-verbal –
análogo à proposta deleuzeana dos “fluxos” – que
espelha esse “abastecimento laboratorial”: “arabesco
que ia se alargando”, “abrir-se numa faixa em espiral”,
“caracol que se expandia”, etc. Diagnostica-se uma
poética do borbulhante, da contaminação, da
“constante multiplicação” (1975, p.17): uma poética da
operação químico-textual. O local volumoso-superficial
– extensão horizontal-texturizada do palco-cena –
metonimiza-se em seu duplo cirúrgico: extensão
horizontal-texturizada da “mesa de dissecação”
(MORAES, 2012, p.54).
Do “Teatro lírico de bonecas”, primeiro capítulo
de Cobra, à “Conversão”, três capítulos após, para,
finalmente, retornar – não avançar – à “Iniciação”,
sexto capítulo – embora introdutório ao segundo
segmento – do livro, numa progressão – ou antiprogressão – teatro-cirurgia-ritual. Tal sistema de
“regresso” articula-se com o que Eliane Robert Moraes
categoriza como “nostalgia do ato sacrificial”, ou
inversamente, a moderna substituição da “mesa de
sacrifícios por uma mesa de dissecação” (MORAES,
2012, p.52;54). Assim, em seus “fluxos” dramáticocirúrgicos, o trecho destacado propõe, coerentemente,
uma restituição de corte “nostálgico” das próprias
origens – pelo menos, em alguma medida, –
ritualístico-místicas da representação teatral e da cura
medicinal. Tudo se desenvolve numa ambientação
alquímica, de metamorfose pré-edênica – sempre,
obviamente, submetida à noção de estilização já
esboçada –, faux-gótica, pseudo-feérica, inclusive por
certo elemento impenetrável imposto ao desenho
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espacial – propriedade última do hermetismo.
Hermetismo textual, sobretudo.
A teatralização dos corpos em Cobra transcorre
necessariamente por uma abordagem camp da própria
vinculação literário-dramática:
Camp sees everything in
quotation marks. It’s not a lamp,
but a “lamp”; not a woman, but
a “woman”. To percieve Camp in
objects and persons is to
understand Being-as-Playing-aRole. It is the farthest extension,
in sensibility, of the metaphor of
life as theater. (SONTAG, 2009,
p.280)

É essencial reconhecer o continuum estetizante –
camp – que permeia a teatralização do corpo numa
emblemática passagem do romance, especialmente em
seu
aspecto
intratextualmente
“ensaístico”,
preparatório, in progress – suspensão “entre-aspas”
descortinada – do backstage do “teatro lírico de
bonecas”:
Ia, pois, enfeitando as divas com
seus arabescos, teta por teta,
que estas, turgentes e redondas,
eram mais fáceis de ornar que os
pródigos ventres e bundinhas
boucherianas, rosa velho com
tendência a esparramar-se.
Desfilavam as divindades roucas
diante do inventor de asas de
mariposa e ali permaneciam
estáticas, o tempo de repassar
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suas canções; aplicado, o
miniaturista in vivo das geladas
rainhas de grandes pés ia
encobrindo a nudez com faixas
prateadas, hieróglifos de olhos,
arabescos e listas de arco-íris
que, segundo a inserção e a
qualidade
da
água
as
adelgaçavam ou não; dissimulava
as desvantagens de cada uma
com volutas negras e sublinhava
os encantos rodeando-os de
círculos brancos. Nas mãos lhes
escrevia,
com
açafroa
e
vermelhão, os textos de entrada
em cena, os mais fáceis de
esquecer, e a ordem em que
deviam recitá-los, nos dedos,
com flechas minúsculas, um
esquema de seus primeiros
movimentos.
Deixavam
o
encarregado
de
assuntos
exteriores, da cabeça aos pés
feitas para o amor, tatuadas,
psicodélicas todas. A Senhora as
revisava,
pregava-lhes
as
pestanas e uma etiqueta OK em
cada uma, dava-lhes uma
palmada na bunda e uma
pastilha de librium. (SARDUY,
1975, p.10-11)

Da referência “boucheriana” – rococó, entendido
como “feminilização” do “másculo” barroco – àquela
“psicodélica” – em sua interface andrógina, típica dos
seventies –, o corpo parece ser marcado, num primeiro
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nível, pela estilização – ainda não transmutação –
intersexual, instalada, enquanto epítetos, por
denominações como “divindades roucas” ou “geladas
rainhas de grandes pés”. “Homens-mulheres”,
“homens-bonecas”, todas as personagens – performers
– reivindicam justamente o caráter estilizador –
“mascarado” – das “aspas” sontagianas. Inscrito, pois,
numa
textualidade
de
ambiguidades,
não
estranhamente o corpo se oferece como lugar material
das escrituras dramáticas – e das teatralidades
escriturais: corpos teatral-textualizados. Neste ponto,
desloca-se a instância puramente textual – “os textos
de entrada em cena” – como uma ramificação dos
próprios ornamentos teatralizantes aplicados ao corpo.
Ademais, pensar o corpo em termos de “faixas”,
“arabescos”,
“arco-íris”,
“hieróglifos”
implica,
logicamente, conceber a matéria corpórea em sua
esfera dinâmica – alquímico-teatral –, ou seja, a própria
totalidade do corpo como uma excrescência artificial.
Dentre desta perspectiva, torna-se convidativo
atentar para a permeabilidade entre o corpo
teatralizado e o texto sarduyano em sua materialidade
teatral no sentido artaudiano – já assinalado – a partir
de uma poética do camp. Ao acúmulo corpóreo têxtilcosmético, corresponde um acúmulo formal-estético –
uma espécie de excesso compacto, concentrado, sólido,
em que cada elemento constitui – controla – seu
próprio dispêndio, como se o corpo já se estilizasse a
priori, por uma manipulação especificamente textual.
Em outras palavras, não há espaço para a digressão
exatamente porque o texto, em si, configura uma
digressão, metamorfoseando-se, por completo, num
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corpo a ser estilizado: notam-se, portanto, os mesmos
procedimentos técnico-literários – caracterização
carnavalizada, escritura palimpsesta em superfície,
colagem-enxertos
narrativo-dramático-poéticos,
reificação e “kitschficação” da linguagem, mesclas
plástico-culturais ao gosto da pop art – dirigidas à
estruturação do corpo sarduyano ao longo de todo o
(anti)romance,
mesmo
nos
leitmotiven
extracorpóreos.Um corpo-cena que se teatraliza
indissociavelmente. Uma narrativa inteira entre aspas.
Da estilização cosmética à transmutação
corpórea propriamente dita:
Crês que passada a benigna
extração,
sem
maiores
tormentos
que
umas
intemperanças, com um ramo de
orquídeas birmanesas, um suco
de laranja azeda e a certidão de
alto, ao cair da tarde uma
enfermeira biscainha trará um
espelho de mão, onde, mais do
que tua imagem, sobre fundos
crepusculares
contemplarás,
com sua palidez de tísica
convalescente, em close-up a
Greta Garbo... Desce dessa
nuvem: depois da carnificina e se
a aguentas, espera-te um
aguaceiro de picadas, depilações
e curativos, cera nos seios, vidros
nas veias, vapores de cogumelos
no nariz e leveduras verdes pela
boca. Tapa os olhos com uvas.
Com bolas Quies os ouvidos. Um
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cachorro amarelo vai lamber
teus pés. (SARDUY, 1975, p.57)

A ideia de um corpo como desdobramento
adquire, neste momento, um peso a um só tempo
fisiológico e imaginário. Todo o discurso precedente à
intervenção
cirúrgica
aponta,
quase
concomitantemente, para a idealização – a imagem, ou
a supra-imagem, de Greta Garbo refletida no espelho,
verdadeiro modelo, aliás, da ambivalência andrógina,
bem como da performance – teatralidade –
cinematográfica –, e para a realização – basicamente
nas implicações palpáveis do procedimento médico.
Análoga à sistemática mística do corpo-espaço em seus
prismas dramático – analisado anteriormente – e
litúrgico – tópica seguinte –, a figura de Cobra parece
margeada – atravessada – por uma atmosfera
igualmente teatralizante, em seus exotismos plásticos,
acúmulos textuais, combinações imagéticas. Ainda
dentro da perspectiva delineada sobre o “fluxo” entre
fisiologia e imaginação, depreende-se um segundo nível
de significação para o conceito do corpo como
desdobramento: o corpo cirúrgico restitui-se como
resquício e ultrapassagem do corpo dramático,
substancializando, assim, aquilo que este fantasiou. Da
superficialidade
epidérmica
da
cosmética
à
superficialidade “profunda” da cirurgia.
Tal aprofundamento – “escavação” da
horizontalidade da pele – do senso de superficialidade
implicado na “conversão” da personagem insere-se no
moderno legado do chamado “corpo impossível”,
segundo Eliane Robert Moraes.
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Os
artistas
modernos
inauguraram
uma
problematização do corpo que só
encontra
procedentes
no
período a que se convencionou
chamar Renascimento, quando a
descrição da morfologia humana
tornou-se igualmente, ainda que
motivada por interrogações
diversas, uma obsessão nas artes
plásticas
e
na
literatura,
submetendo-se, também ali, às
evidências de uma mesa de
dissecação. Para que as artes
modernas levassem a termo seu
projeto foi preciso, antes de mais
nada destruir o corpo, decompor
sua matéria, oferecê-lo também
“em pedaços”. (2012, p.60)

Ao longo de toda a obra, proliferam os exemplos
de sistemática fragmentação do corpo, subjacente,
obviamente, à patente fragmentação da própria
tessitura romanesca. Particularmente na passagem
destacada, pode-se detectar não apenas o
desmantelamento sintático entre os sintagmas relativos
à matéria corpórea – “seios”, “veias”, “nariz”, “boca”,
“olhos”, “ouvidos”, “pés” (SARDUY, 1975) – mas
também uma intrincada contiguidade temática entre os
mesmos: da saliência extra-superficial dos “seios” –
pode-se afirmar, “profunda” às avessas – à
profundidade enraizada das “veias”, fixam-se “nariz”,
“boca”, “olhos”, “ouvidos” – pontos de convergência ou
trânsito
entre
os
excessos
da
externalidade/interioridade, planificados, enfim, pelo
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recorte contíguo da horizontalidade por excelência:
“pés” (1975).
O corpo “em pedaços” (MORAES, 2012, p.60) –
retoma-se, aqui, o motivo das aspas – como já sugerido
– ajusta-se também a um estado de intervalo:
primeiramente, do ato teatral, dos “parênteses” das
máscaras; após, o movimento intermediário da
transformação, entre o anterior e o posterior da
imagem. Um entre-tempo de uma troca de peles:
roupas ou órgãos. Um entre-tempo iniciático.
Propriamente – textualmente – iniciático, por fim:
Teu sexo é o maior de todos e
nele estão escritos, como nas
folhas de uma árvore sagrada do
Tibet, todos os preceitos
búdicos. Sem que ninguém os
tenha cifrado, partido em espiral
do orifício, em redor da glande
inscrevem-se os signos de toda
possível ciência. Tuas nádegas
são duas perfeitas metades de
esfera; sobre elas viemos traças
círculos concêntricos, púrpura e
ouro, e sobre tuas mãos
derramar unguentos. (SARDUY,
1975, p.83)

Em última análise, revela-se, a partir da
superficialidade epidérmica e da superficialidade
“profunda”, uma verdadeira pseudo-profundidade em
superfície – “psicodélica” –, porquanto inteiramente
submetida ao “fluxo” de textualidades toda a
ritualística dos corpos de Cobra. Dentro do escopo dos
desdobramentos – fragmentação – o corpo místico
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conjuga o que há de teatral – codificação atmosférica
dos componentes estilizados – e de cirúrgico – em seu
diálogo “sacrificial” – nos outros – mesmos – corpos. Os
três corpos – teatral, cirúrgico, místico – fundem-se –
continuam-se –, na verdade, na condição insuperável–
e ausente – de texto – antirromanesco; logo, “poético”
–, como sugere Bataille:
O sagrado é justamente a
continuidade do ser [...] A poesia
conduz ao mesmo ponto que
cada forma do erotismo, à
indistinção, à confusão dos
objetos distintos. Ela nos conduz
à eternidade, nos conduz à
morte e, pela morte, à
continuidade [...]. (2013, p.4548)
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i

“Il pompiere era Il ragno, era l’uccello colorato. Era stato
anche um libro segreto, uno scarafaggio chiazzato, uno
scampolo di stoffa ricamata, un fiore assolato. Però rimaneva
sempre Jakob, Il padre di Bruno.”
ii

“Una volta Adela urlò spaventata e spinse fuori dalla
finestra um uccello dalle zampe enormi e dal piumaggio
variopinto. Bruno riuscì a far rientrare di soppiatto
quell’innocuo rapace.”
iii

“Pubblicò racconti e articoli che suscitarono l’interesse di
tutto Il mondo. I suoi disegni e le sue incisioni andarono a
ruba.”
iv

“Appena il tempo di prendere la mira e PLOF. Il cappotto di
Bruno si afflosciò per terra. Ma dentro non c’era più nessuno.
L’ufficiale non poteva credere ai suoi occhi: dov’era finito
quel Piccolo ebreo dalla testa grossa?”
v

Les différences entre le tapuscrit de St. Dié et le texte des
Armes miraculeuses sont nombreuses, à tel point que l’on
peut les considérer comme deux œuvres distinctes. La
différence la plus étonnante est sûrement la présence
fondamentale de l’histoire dans l’un et son absence totale
dans l’autre. S’il est quasiment impossible de résumer
l’intrigue de l’oratorio tragique des Armes, on peut aisément
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esquisser les grandes lignes de l’intrigue de l’Ur-texte, qui
suit indubitablement un ordre chronologique traditionnel.
vi

Né sous Vichy, écrit contre Vichy, au plus fort du racisme
blanc et du cléricalisme, au plus fort de la démission nègre,
cette œuvre n’est pas sans porter assez désagréablement la
marque de ces circonstances.
En tout cas:
1°) je vous demande de considérer le manuscrit que vous
avez reçu comme un canevas, avancé certes, mais canevas
cependant. Que si vous me demandez pourquoi je vous l’ai si
hâtivement envoyé, c’est que je considérais comme urgent
de le faire sortir de la colonie et de le déposer en mains
sûres.
2°) ce canevas doit être complété et modifié. Corrigé dans le
sens d’une plus grande liberté. En particulier la part de
l’histoire, ou de “l’historicité” déjà passablement réduite,
doit être éliminée à peu près complètement. Vous en jugerez
vous-même par les “corrections” que je vous fais tenir par le
même courrier.
vii

“ce drame qui ne sera peut-être jamais publié, tant il me
gêne — et m’échappe. En tout cas, dès maintenant,
méconnaissable”
viii

“O mundo era para mim um segredo que eu desejava
desvendar”.
ix

“O destino foi demasiadamente potente, e suas leis
imutáveis haviam decretado minha destruição total”.
x

Como posso descrever minhas emoções em relação a esta
catástrofe, ou como delinear o miserável que, com infinitos
sofrimento e zelo, tive me aventurado a criar? Seus membros
eram proporcionais, e eu tinha selecionado seus traços de
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modo a serem belos. Belos? Meu deus! Sua pele amarela mal
podia cobrir músculos e artérias; seu cabelo era de um negro
lustroso que flutuava; seus dentes eram de um branco
perolado; mas esses atributos luxuosos ajudavam a formar
um contraste ainda mais horripilante com seus olhos
aguados que pareciam da mesma cor que as órbitas de um
branco pardacento em que se encaixavam, sua pele enrugada
e seus lábios pretos e retilíneos. Os diferentes acidentes da
vida não são tão cambiáveis quanto os sentimentos
humanos. Eu havia trabalhado por aproximadamente dois
anos, com o propósito único de dar vida a um corpo
inanimado. Para este fim, havia me privado de descanso e
saúde. Havia desejado este feito com um ardor que excedia a
moderação; mas agora que o havia terminado, a beleza do
sonho desapareceu, e um horror e um desgosto sufocante
tomaram meu coração. Não podendo aguentar o aspecto da
coisa que havia criado, dela corri para meu quarto onde
permaneci andando de um lado para o outro por um bom
tempo, incapaz de aquietar minha mente.
xi

“Diabo,” Eu exclamei, “te atreves a aproximar-te de mim? E
não temes a violenta vingança que minha mão deflagrará
sobre tua cabeça? Vá embora, inseto vil! Ou melhor, fique
para que eu possa esmagar-te! E, oh, se ao menos eu
pudesse, com a extinção de tua terrível existência, restaurar
as vítimas que, tão diabolicamente, assassinaste”.
xii

“Oh, Frankenstein, não te tornes igual a todos os outros e
não me destrua, a quem sua justiça, e até mesmo clemência
e afeição, é mais esperada. Lembra-te que sou tua criatura;
deveria ser teu Adão, mas sou, na verdade, teu anjo caído,
que hás afastado da alegria sem ter feito nada de errado”.
xiii

“Aprenda comigo, se não pelos meus preceitos, pelo
menos pelo meu exemplo, o quão perigosa é a aquisição de
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conhecimento e o quão mais feliz é o homem que acredita
que sua cidade natal seja o mundo do que aquele que aspira
tornar-se maior do que sua natureza o permite”.
xiv

“Esta é também minha vítima!”, ele exclamou. “Em seu
assassinato, meus crimes foram consumados. Aproxima-se o
final da miserável série de minha vida! Oh, Frankenstein! Ser
generoso e devotado a si mesmo! De que adianta que eu te
peça perdão? Eu que irremediavelmente destruí a ti ao
destruir todos aqueles que amavas. Ele está gélido e,
portanto, não pode me responder”.
xv

Ela promete vida eterna e entrega um inferno permanente.
Dick exibe a droga da realidade virtual como evoluindo
inevitavelmente de uma aparentemente inocente fuga de
diversão para um narcótico religioso e então para uma
tecnologia repressora de controle social. [tradução do autor]
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