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APRESENTAÇÃO
Este livro é resultado do simpósio “Monstruosidades do
Fantástico Brasileiro”, realizado nos dias 12 e 13 de Novembro
de 2018 no IV Congresso Internacional Vertentes do Insólito
Ficcional / VII Encontro Nacional O Insólito como Questão na
Narrativa ficcional, XVI Painel Reflexões sobre o insólito na
narrativa ficcional, que teve lugar na Faculdade de Letras da
Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
O simpósio origina-se na pesquisa de Enéias Tavares
(Universidade Federal de Santa Maria) e Bruno Anselmi
Matangrano (Universidade de São Paulo /CNPq) dedicada ao
“Fantástico Brasileiro”, cujo principal objetivo é debater e
compreender a produção literária e cultural de matriz nacional.
Nossa proposta para o evento consistiu em fomentar a discussão
sobre personagens, situações e espaços ficcionais que envolvam
criaturas, tempos e cenários monstruosos no escopo do
fantástico produzido no e/ou sobre o Brasil. Tivemos a alegria
de recebermos trabalhos que versam sobre obras de autores ou
autoras nacionais, que apresentam em seu enredo personagens
monstruosos clássicos – como fantasmas, vampiros, lobisomens,
alienígenas, dragões, zumbis, demônios e outros – e também
criaturas tipicamente nacionais – como Boitatás, Sacis, Cucas,
Capelobos etc.
Com algumas pequenas alterações, decorrentes das
inevitáveis diferenças entre o que planejamos e as discussões
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que efetivamente se realizaram, a organização do livro
reflete a do evento. Assim, optou-se por manter os textos na
mesma ordem das apresentações.
Enéias Tavares examina a instigante monstruosidade
literária construída por Coelho Neto (1864-1934) em Esfinge
(1906). Nesse ensaio, Tavares interpreta a recriação do mito
da esfinge no romance brasileiro à luz de outras narrativas e
artes europeias do século XIX e como a ficção de Coelho Neto
problematiza temas como androginia, sexualidade e horror.
Karla Menezes Lopes Niels desenvolve análise do conto
amazônico “Acauã”, de Inglês de Sousa, tendo por foco a
personagem monstruosa Vitória, protagonista (e antagoniza) da
narrativa. Em seu trabalho, a autora estabelece diálogo entre as
reflexões do folclorista Luís Câmara Cascudo e de autores seminais
para o estudo do fantástico, como Tzvetan Todorov, Irene Bessière,
Filipe Furtado, Remo Cesarani, dentre outros.
Gustavo Melo Czekster propõe uma revisão crítica das
formas com que o lobisomem aparece na literatura nacional. Para
isso, Czekster investiga as formas através das quais o lobisomem
dialoga com os mitos regionais e com a tradição literária que o
cerca, a fim de abrir caminho para novas abordagens e pesquisas.
Andrea Quilian de Vargas apresenta, em seu ensaio, o
desmonte do sujeito (física e psicologicamente) em alguns contos
de Murilo Rubião. Conforme propõe Quilian, a monstruosidade
das metamorfoses apresentadas por Rubião, além de
provocar a perplexidade característica das narrativas insólitas,
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também alerta para a fragilidade desses homens/monstros,
paradoxalmente vítimas do destino, do outro e de si mesmos.
Joaz Silva de Melo aborda as feições do monstro na obra de
Rubião mediante análise do conto “Bárbara”, narrativa que, de
acordo com Melo, representa e performatiza a monstruosidade
na contemporaneidade.
Marília Westin apresenta uma leitura da metamorfose, nos
contos em “Teleco, o coelhinho” e em “Alfredo”, de Murilo Rubião,
como elemento questionador da categoria monstruosidade.
Conforme propõe a autora, o monstruoso é uma noção forjada
sobre o pressuposto de enquadrar tudo aquilo que ameaça a
humanidade do animal homem.
Louise Farias da Silveira aborda a relação conflituosa entre
insólito e pós-modernidade a partir da análise das situações
perturbadoras e das curiosas personagens presentes nas
narrativas curtas do volume Ovelhas que voam se perdem no céu
(2001), de Daniel Pellizzari.
Cleber Araújo Cabral parte da natureza insólita dos contos
de Murilo Rubião, Daniel Pelizzari e Vêronica Stigger para
investigar a categoria corpo/sujeito se apresenta problematizada
enquanto representação do ser. Para isso, o autor observa
as imagens do corpo presentes em três contos: “Cogumelos
de metal” (manuscrito inédito de Murilo Rubião), “Ana” (que
integra O livro das cousas que acontecem, de Daniel Pellizzari),
e “Os anões” (do volume Gran Cabaret Demenzial, de Veronica
Stigger).
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Suellen Cordovil apresenta um levantamento inicial
de autores paraenses os quais desenvolvem narrativas com
características do insólito e/ou fantástico. Cordovil demonstra,
mediante análise de alguns autores paraenses, como esses
trabalham em suas narrativas com as assombrações cotidianas
criadas pela literatura oral do território paraense nas regiões
urbanas e interioranas.
Rafael Muniz Sens apresenta uma análise dos espaços,
das imagens e dos monstros presente no romance Neve negra,
do autor Santiago Nazarian. Sens demonstra como Nazarian
se utiliza das características clássicas da literatura gótica e
das narrativas de horror para compor a atmosfera e o espaço
narrativo de sua ficção.
Após a realização do evento e a reunião dos textos que
compõem este livro, temos a convicção de que o trabalho foi
bem sucedido e de que foram atingidos os objetivos a que ele se
propôs. Entregamos aos leitores um conjunto diversificado e, ao
mesmo tempo, coeso e articulado de ensaios, por meio do qual
se pode ter um “monstruário” da literatura fantástica brasileira.
Esperamos, em breve, acrescentar novas páginas a este painel,
a fim de contribuir para a composição de uma cartografia das
monstruosidades do fantástico brasileiro.
Os organizadores.

Monstruosidades do fantástico brasileiro

9

ANDROGINIA, SEXUALIDADE E
MONSTRUOSIDADE:
UMA INTRODUÇÃO AOS ENIGMAS DO/A
ESFINGE DE COELHO NETO
Enéias Tavares
INTRODUÇÃO: UM MISTERIOSO MORADOR DE PENSÃO

Num Rio de Janeiro suntuoso onde o passado de antigas
lendas e a modernidade das máquinas e das inovações coabitam,
há um estranho ser, um estrangeiro de origem e um estrangeiro
de espécie, que passeia pela noite carioca em busca de respostas
a questões que o inquietam. James Marian é seu nome e ele
divide seu lar com outros moradores de pensão, moradores
que não deixam de notar sua natureza dúbia e singular. Entre
eles, o narrador do romance. Este recebe de Marian um livro
antigo e enigmático e a difícil missão de traduzi-lo para a Língua
Portuguesa.
Ao passo que o trabalho de tradução/decifração prossegue,
a natureza ambígua de Marian – que possui corpo masculino e
face feminina – vai se revelando. No cerne desse caso, a história
trágica de dois jovens que encontraram morte violenta. Ele
tendo a face destruída e ela o corpo esfacelado. De posse do
corpo dele e do rosto dela, um velho místico oriental produz
um ser híbrido e amaldiçoado que, se de um lado reúne os dois
jovens, de outro os condena a uma existência de eterno conflito.
A estranha narrativa vai afetando o narrador/tradutor, que se
Monstruosidades do fantástico brasileiro
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deixa tocar pelo enigmático manuscrito, difícil de ser entendido
devido à letra manuscrita de Marian bem como pelos proibidos
conhecimentos nele contidos.
Em A Esfinge (1908), Coelho Neto cria um dos mais
instigantes casos de monstruosidade da nossa literatura
brasileira. Nele, seu protagonista é James Marian, um misterioso
inglês que ocupa um quarto na pensão carioca da Senhora
Barkley bem como a imaginação de seus moradores. O objetivo
deste texto é apresentar um primeiro exercício analítico do
romance de Coelho Neto, centrando sua análise na enigmática
figura de seu protagonista e no efeito que sua “monstruosidade”
física, psicológica e comportamental, tem sobre os demais
personagens da narrativa.
Para tanto, inicialmente destacaremos elementos
biográficos do autor e os principais aspectos da trama de A
Esfinge, para então nos atermos aos aspectos intertextuais e
também estilísticos que resultam num dos mais inquietantes
seres do nosso Fantástico Brasileiro. Como referencial críticoteórico, pretendo opor a visão depreciativa que se tem da prosa
de Coelho Neto – como é visível em Miguel-Pereira e Alfredo
Bosi – com visões positivas que orbitam seu experimentalismo
estilístico e o relevo insólito de sua narrativa, como ocorre na
crítica de José Brito Broca, Alves Häckel e Alexander Meireles da
Silva, entre outros.
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COELHO NETO: UM ENIGMA NA HISTORIOGRAFIA BRASILEIRA

Filho de um português e de uma indígena, Coelho Neto
nasce em 1864 em Caxias, Maranhão. Ainda criança, chega ao
Rio de Janeiro onde futuramente cursaria Medicina e Direito.
Problemas com um professor e uma revolta entre seus colegas o
fazem terminar o curso em Recife. Depois de um ano de curso, vai
para São Paulo, onde passa a integrar movimentos abolicionistas
e novamente é obrigado a interromper os estudos por razões
disciplinares. Retorna ao Rio em 1885, passando logo depois a
contribuir com textos e ensaios para a Gazeta da Tarde e para A
Cidade do Rio, dois jornais de viés liberal. É neste periódico que
tem início sua carreira literária.
Em 1890 casa-se com Maria Gabriela Brandão, tornando-se
um ano depois secretário do governo do Estado. Em 1892, recebe
nomeação para lecionar História da Arte na Escola Nacional de
Belas Artes do Rio, cargo que daria início a uma profícua carreira
docente com especial ênfase em artes e teatro. Quatro anos mais
tarde, está ao lado de Lúcio de Mendonça quando este concebe
o que viria a se tornar a Academia Brasileira de Letras. Em 1899,
publica o romance A Conquista, um estudo das forças sociais e
das energias intelectuais que formaram a cena literária carioca
na República, tendo por base suas próprias vivências em contato
com personalidades como Aluísio Azevedo, Artur de Azevedo,
Olavo Bilac e Guimarães Passos, para citarmos apenas alguns os
seus contemporâneos.
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Em sua carreira literária, Coelho Neto publicou com vários
pseudônimos, como Anselmo Ribas, Ariel, Amador Santelmo,
Blanco Canabarro e outros. Foi autor de obras realistas,
naturalistas e de uma grande produção de contos, resultando
em um relativo sucesso. Décadas mais tarde, porém, sua querela
com os modernistas lhe renderam a fama de hermético e
preciosista, fama que contribuiu para o seu desmerecimento
literário no decorrer do século XX. Entre os maiores críticos
de sua linguagem sofisticada e seu aparente desinteresse por
questões de natureza social e política estiveram Lima Barreto e
Oswald de Andrade. Essa visão crítica negativa começaria a ser
repensada em 1958, com a leitura de Brito Broca, que passou
a interpretar as paisagens imaginativas de Neto, sua linguagem
refinada e suas descrições detalhadas, menos como defeitos
estéticos e mais como escolhas estilísticas por parte de um autor
para quem a forma importava tanto quanto o enredo.
Apesar das acusações quanto ao seu desinteresse social,
Neto foi um dos primeiros autores nacionais a demonstrar
preocupações ecológicas e a mapear a cena literária carioca do
final do século XIX, como comprova a visão aguçada apresentada
em A Conquista. Além disso, mesmo que indiretamente, a
Esfinge prenuncia uma complexa e elaborada reflexão sobre os
limites dos gêneros e da sexualidade em Esfinge. Sua carreira
como folclorista também evidencia um olhar de interesse e
preocupação por questões que diziam respeito à cultura popular
em nosso país.
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Só por essas razões, a ficção de Coelho Neto deveria ter
recebido maior atenção por parte dos nossos historiadores e
críticos. Entretanto, é com uma obra tida por obscura que uma
nova releitura de sua ficção parece ser possível e cada vez mais
recorrente. Falamos de A Esfinge, romance publicado em 1908
que discutiremos aqui. Com um enredo insólito, uma linguagem
ultra elaborada e uma atmosfera decadentista, apontando para
os limites dos gêneros, da sexualidade e do desejo, A Esfinge,
assim como o mito que lhe dá origem, apresenta um enredo
cercado de enigmas.
A ESFINGE DE COELHO NETO E SEUS ENIGMAS

Composto durante a Belle Époque e, como veremos, sob a
influência de uma determinada atmosfera literária que marcou
a literatura vitoriana e europeia finissecular, Esfinge apresenta
por protagonista o misterioso James Marian, um inglês chegado
há pouco em terras tropicais que busca alojamento na pensão
da Sra. Barkley. Situada na zona sul do Rio de Janeiro, a pensão
é habitada por outros personagens, como o jovem narrador, o
comendador Bernaz e a jovem tutora Miss Fanny, que manterá
com o misterioso protagonista um idealizado e por fim trágico
caso de amor.
A narrativa em primeira pessoa apresenta um dos
moradores da pensão que fica surpreso e interessado pelo
aspecto no mínimo peculiar do Marian. Trata-se de uma criatura
de aparência híbrida que possui corpo masculino e cabeça
feminina. Depois de uma primeira má impressão, narrador e
Monstruosidades do fantástico brasileiro
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criatura passam a travar contata e esta pede àquele que traduza
uma novela sua para o português. É nesta narrativa dentro
da narrativa que será revelado ao leitor a origem da natureza
fantástica de Marian.
A chave para o mistério está em sua letra de difícil leitura,
que conta uma aparente fábula antiga na qual um místico oriental
chamado Arhat – versão exótica de um Victor Frankenstein à
brasileira – testemunha a morte trágica de um casal de irmãos.
O irmão teve sua cabeça esmagada e a irmã o corpo destruído.
Unindo suas partes, Arhat dá a luz James Marian, herói que já em
seu nome traz a união desses diferentes gêneros.
Além das descobertas do relato misterioso, a antipatia do
Comendador Bernaz para com Marian e o drama da jovem tutora
Miss Fanny, apaixonada por ele, vão se entrecruzando aos efeitos
que texto e contexto produzem sobre o narrador, que passa a
vivenciar visões e reações misteriosas. Esse recurso narrativo
– a gradativa desestabilidade do narrador ao testemunhar um
evento ou contatar um personagem inquietante – acaba por
prenunciar a prosa de H. P. Lovecraft, no qual o mesmo efeito é
construído com resultados ficcionais no mínimo instigantes.
Todos esses personagens parecem orbitar James Marian,
alguns motivados por fascínio, como o próprio narrador e
outros moradores da pensão, como a inglesa que administra o
estabelecimento e Péricles, outro jovem que serve de interlocutor
à voz narrativa do livro. Já Fanny nutre por Marian uma paixão
devastadora, ora correspondida ora negada por ele. Bernaz
por sua vez representa no romance os interesses moralistas
Monstruosidades do fantástico brasileiro
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mais tradicionais e tacanhos, evidenciando uma irritabilidade
crescente diante da natureza ambivalente de Marian e de seu
aparente desinteresse pelos demais moradores.
Essas reações não passam de ecos das forças enigmáticas
compreendidas não apenas pelo exterior de James Marian.
Como veremos, dentro dele energias igualmente paradoxais e
ambivalentes parecem coexistir, numa indefinição que não é
apenas corpórea como também psicológica. Enquanto a fábula
parece apontar para uma dominância de sua dimensão feminina,
sua indecisão quanto ao romance com Fanny parece sugerir uma
sexualidade mais aberta ou mesmo indefinida. O que não seria
um problema para os leitores contemporâneos certamente o
era no início do século XX, quando o romance é publicado.
Sobre esse elemento da narrativa, Matangrano e Tavares
escrevem em Fantástico Brasileiro: O Insólito Literário do
Romantismo ao Fantasismo:
James Marian é uma personagem muito à
frente de seu tempo, por tocar um tema muito
polêmico: as diversas sexualidades, para além do
binômio homem/mulher, ainda que esse assunto
já tivesse sido abordado, guardadas as devidas
proporções, por Machado em seu incrível conto
“As Academias de Sião”. Por outro lado, a história
de Coelho parece se inspirar em Frankenstein,
de Mary Shelley, trazendo uma ambientação
já à brasileira com elementos tropicais e um
misticismo próximo à religião espírita, conferindo
a cor local, apesar de explícita a importância de
seus modelos, como comenta Roberto de Sousa
Causo em seu estudo Ficção Científica, Fantasia e
Horror no Brasil. (2003, p.113)
Monstruosidades do fantástico brasileiro
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Somando-se à comparação com Frankenstein, Causo
também aponta a presumível inspiração no belo quadro A
Esfinge, do pintor simbolista belga Fernand Khnopff (1858-1921),
cujas obras em geral – assim como a da maior parte dos pintores
simbolistas – retratam temas mitológicos e invariavelmente
fantásticos. No quadro mencionado por Causo, vê-se uma
sugestiva figura masculina com o rosto colado a um perfil
feminino (2003, p.115-116) com corpo de guepardo (2018, p.46).
A remissão a Khnopff é apenas uma entre dezenas de
outras aparições do monstro feminino grego no imaginário e
na arte europeia do século XIX. Entre elas estão as pinturas de
Jean-Auguste Dominique Ingres (1780-1867), Gustave Moreau
(1826-1898) e Franz Von Stuck (1863-1928), a poesia de Charles
Baudelaire (1821-1867) e Stéphane Mallarmé (1842-1898) e a
prosa curta de Edgar Allan Poe (1809-1849) e Oscar Wilde (18541900). Um século de esfinges literais ou simbólicas iria não
apenas resultar nas damas fatais que dominariam o romance do
século XIX e suas tramas de adultério e ciúme como também nos
textos fundadores da psicanálise, de autoria de Sigmund Fred
(1856-1939) e Carl Gustav Jung (1875-1961).
Bram Dijkstra, ao refletir sobre esse imaginário dedicado
às esfinges e a outros monstros não coincidentemente
femininos ou híbridos, afirma que: por volta de 1900, escritores
e artistas, cientistas e críticos, cultos e também leigos, tinham
sido doutrinados a julgar todas as mulheres que não mais se
conformavam à imagem de freiras domésticas como criaturas
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bestiais e viciosas, representativas de um passado pré-evolutivo
e instintivo, que preferiam a companhia de animais a dos homens
civilizados, criaturas que eram, na verdade, a personificação da
bruxaria e da malignidade, frequentadoras de Sabás e de rituais
perigosos, montadas em bodes, como o pintor espanhol Louis
Falero, entre outros, as representou. A mulher, em resumo, veio
a ser vista como uma deusa monstruosa da degeneração, uma
criatura maligna que dominava sobre todas as bestas chifrudas
que povoava os pesadelos sexuais masculinos (1986, p.325).
Assim, quando Coelho Neto se debruça sobre seu enigmático
James Marian, está na verdade apontando para um dos grandes
motes simbólicos do século anterior. Mas não apenas isso. Além
da referência ao aspecto híbrido do mito da Esfinge e suas
inevitáveis consequências interpretativas, Neto também está
construindo uma obra multifacetada que aponta para uma série
de outras obras importantes a partir de diferentes perspectivas.
No que concerne à ambientação com traços góticos, por
exemplo, não podemos ignorar Frankenstein (1818), de Mary
Shelley, Melmoth the Wanderer (1820), de Charles Maturin e
Carmilla (1872), de Sheridan Le Fanu. De Shelley, como visto,
Coelho Neto tira mais do que a ambientação. No que concerne
à sua linguagem, A Esfinge referencia diretamente outros dois
romances importantes tanto por seu viés fantástico quanto por
suas linguagens hiper-elaboradas: Falamos de A Pele de Onagro
(1831), de Balzac, e de O Retrato de Dorian Gray (1891), de Oscar
Wilde.
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Coelho Neto produz aqui uma escrita pictórica, envolvendo
e detalhista, na qual cada impressão do narrador é entremeada
por alusões sinestésicas que remetem diretamente às variantes
impressões do narrador, impactado pelo ambiente de beleza,
sofisticação e deleite que definem os aposentos de Marian. Sobre
essa linguagem caracteristicamente sinestésica, Häckel afirma:
são perceptíveis as aparições de imagens típicas
do romantismo, aprofundadas com estratégias de
movimento, cor e som, capazes de transmissão
sensorial. As descrições unem-se ao senso de
movimento e à hábil maneira de trabalhar o
subentendido no momento em que a narrativa
sofre cortes, caminhando de uma ideia à outra na
ruptura da descrição, aproximando os recursos
folhetinescos dos romances românticos àquele
mundo construído ali. (2015, digital)

Nesse sentido, trata-se de um romance híbrido sobre
um personagem híbrido. Unindo caracteres que remetem a
romances românticos e a narrativas finisseculares nas quais
o aspecto sensorial é importante, A Esfinge resulta em um
romance de difícil classificação. Além disso, essa variação tonal
e estilística parece extensível ao seu misterioso protagonista.
James Marian não é apenas um enigma e um mistério para os
demais moradores da pensão de Miss Barkley. Como veremos,
ele também é um mistério para si próprio.
JAMES MARIAN E O MONSTRUOSO DE SUA INDEFINIÇÃO

Além de uma ambientação sombria e gótica, de um
enredo que oscila entre enlevos sentimentais românticos
e temas variados como transmigração de almas, interesses
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econômicos/sociais e tuberculose, Esfinge culmina numa fábula
que não apenas dá conta do passado de Marian como também
de suas angústias presentes. A trama acaba por tocar em temas
polêmicos para a época – senão para boa parte do século XX –,
como o das sexualidades fluidas e os limites das definições no
que concerne ao desejo e ao afeto.
James Marian, num primeiro momento, antecede todo
o debate sobre o olhar do outro e suas complexas e convexas
implicações. Esse personagem, no início da trama, não possui
voz, nem discurso. Ele é descrito e desenhado pelo olhar de
outros moradores da pensão, onde estava residindo. Como
ilustração disso, o texto evidencia quanto de estranhamento e
desconforto James proporciona:
O comendador, que não o via com bons olhos,
só lhe chamava – o “Boneco”, e Basílio, sempre
azedo, não o suportava, achando-o ridículo com
aquela cara de manequim de cabeleireiro. [...]
Era em verdade, um formoso mancebo, alto e
forte, aprumado como uma coluna. Mas o que
logo surpreendia, pelo contraste, nesse atleta
magnífico, era o rosto de feminina e suave beleza.
(1908, p.14)

O inquietante aqui está no fato da compleição e fisionomia
de Marian suplantar – e com isso questionar – o binarismo
típico homem/mulher. James Marian, ou João Maria, é retratado
como contendo um semblante “feminino” e um corpo robusto
e musculoso, essencialmente “masculino”. Essa caracterização
resulta em desconforto e desconfiança por parte dos moradores
da pensão.
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Nesse aspecto, Coelho Neto acolhe com grande perspicácia
esse olhar do outro ao “estranho familiar”, tema muito debatido
por Sigmund Freud e Carl Gustav Jung no mesmo período de
composição do livro. Tais debates culminariam alguns anos
depois em “Das unheimliche” (1919), texto no qual Freud define
o estranho familiar como aquilo que nos incomoda, aquilo que
propõe irritantemente a suspensão das certezas. No caso de
James Marian, sua figura é criada por Neto não somente pela
real impossibilidade de uma classificação em gênero, mas sim,
pelo suscitar de um enigma.
James é sensual e amedrontador ao mesmo tempo, tal qual
um enigma. Em outros termos, é uma criatura, um monstro, que
permite – em si, por si e para si – a coexistência da sedução e da
estranheza, do fascínio e do medo, ingredientes fundamentais
ao desejo e à angústia. Se voltarmos à esfinge egípcia, anterior
à grega, encontraremos um monstro masculino, apresentado
como guardião do mundo dos mortos. Em sua reconfiguração
grega feminina, erotismo é adicionado ao tema da mortalidade.
A partir dessa dupla configuração primitiva, parece que
Coelho Neto une esfinges egípcias e gregas, construindo com seu
James Marian o monstro supremo: não sendo nem uma coisa
nem outra, é o medo puro que aponta para todas as direções.
Para Santos e Brito, James Marian refere diretamente ao mito da
Esfinge não apenas para explanar seus próprios questionamentos,
mas também para expressar que a vida é um enigma a ser
desvendado. Aqui, este mito poderia relacionar-se ao contexto
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em que a obra foi escrita, época em que os avanços científicos,
despertavam a curiosidade e o fascínio, mas também eram um
campo a ser decifrado. Fazendo uma relação com os limites
biológicos discutidos por Coelho Neto, até que ponto a ciência
criaria seres híbridos a serem decifrados? (2017, p.242).
Indiretamente, o narrador em primeira pessoa nos
aproxima desse drama, tornando-nos, enquanto leitores,
também moradores simbólicos dessa pensão que é o mundo,
com suas variações e pluralidades sociais e culturais. Mas há um
limite para essas diversidades e esse limite é o da compreensão
conceitual. Como Marian não se adéqua a ela, torna-se o outro
absoluto, o outrem, o familiar estranho.
Como o narrador, passamos a também desejar a
compreensão de seu modo de comer, agir e – por que não? –,
pensar. Coelho Neto nos amarra em sua escrita, muito em função
do mistério e fascínio envolvido nesse personagem. Adjetivos
esses que nos remetem ainda mais a figura da “esfinge”. E
o resultado, brilhantemente comunicado pelo narrador, é o
absoluto medo:
Atirei-me ao divã apertando aflitamente, com
as mãos geladas, a cabeça aturdida. Sentia-a
crescer, inchar túmida, bojando como um balão
e, de todos os pontos da sala, em cascalhada
irônica, esfuziavam risinhos de mofa: era uma
zombaria geral, o chasqueio das coisas em
assuada que me enervava e retransia num
grande, inenarrável medo. Oh! O medo! […] Ele
vinha como uma inundação. Eu sentia-o chegar,
subir sensível, palpável como as grossas e escuras
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águas revoltas de uma enchente. Um prurido de
dormência formigava-me nos pés que esfriavam
regelando como de pedra. O medo chegou-me
aos joelhos pesado, inteiriçante, de ferro, cingiume em anéis constritos, ciliciando-me o ventre,
entalando-me o peito e o coração pos-se a bater
sôfrego, aflitíssimo como forçando as grades da
prisão para evadir-se. A garganta travou-se-me
jugulada, o trismo aperrou-me as mandíbulas e a
minha respiração, aos sorvos, era a de agonizante,
e rascava. (1908, p.67)

Aqui, não se trata apenas do medo do que pode ser nocivo
e destrutivo; mas também de um medo que se transmuta
em fascínio e desejo, em perda dos sentidos e da própria
individualidade. A questão fundamental proposta pela narrativa
de Coelho Neto diz respeito à monstruosidade que não poderá
ser compreendida. Para Alexander Meireles da Silva, o “dilema
de James Marian não é, portanto, o de uma criatura guiada pela
vingança em decorrência da rejeição de seu criador, mas o de
uma pessoa de sexualidade dividida, que não encontra lugar no
seu contexto social” (2006, p.5).
Além dessa temática, podemos ainda especular sobre
outro tipo de tragédia existencial que o romance apresenta:
aquela dedicada à impossibilidade de compreendermos tanto os
enigmas alheios como os da nossa própria psique. Indiferente
das leituras e interpretações, continuamos na encruzilhada
da Esfinge que Coelho Neto nos legou. Uma esfinge e uma
encruzilhada que ainda precisam ser (re)descobertas.
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CONCLUSÃO: UMA ESFINGE COM SEGREDOS?

A cultura ocidental parece depender de definições
conceituais não raro dualistas para compreender a natureza e
a própria sociedade humana. A esfinge, tanto em sua versão
trágica grega quanto em sua recriação europeia nos séculos
XVIII e XIX, figurava justamente como o território do não
definido, do não mapeado, daquilo não totalmente cognoscível
à mente racional iluminista. Para equalizar esse mito ao mistério
do feminino não foi difícil, como explicitam o conto “A esfinge
sem segredo” (1886), de Oscar Wilde, as esfinges cortesãs das
pinturas de Gustav Klint (1862-1918) e as histéricas analisadas
pelos primeiros textos de Freud e sua ainda nascente psicanálise.
São exatamente mulheres inquietantes, malignas, fatais,
sedutoras e/ou mortíferas – numa palavra, enigmáticas – o
que encontramos na Comédia Humana de Balzac, nas flores
lésbicas de Baudelaire, nas visões de Huysmans em Às Avessas,
na destruição de Sybil Vane em Dorian Gray e na lunar Salomé,
ambos de Wilde, entre tantas outras obras que constituem o
corpus da arte fin-de-siécle. No Brasil, são Capitus, Ritas Baianas,
Ângelas, além das cariocas de Lima Barreto, que irão captar a
imaginação de poetas e romancistas. A partir desse imaginário,
podemos supor o que Coelho Neto empreendeu com sua própria
versão da esfinge.
Deslocando o símbolo mais comum do feminino enigmático
para um ser híbrido, fantástico e terrivelmente inclassificável,
Neto produziu um dos romances mais singulares da nossa
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historiografia. Infelizmente, um romance pouco lido, raramente
estudado e sequer reeditado. Esperamos que novas edições
críticas desta e de outras obras do autor retornem ao público em
um futuro próximo. Talvez a razão desse silêncio seja ainda nossa
dificuldade em encararmos enigmáticas esfinges cujas presenças
monstruosas ainda escapam à nossa definição e compreensão.
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UM MONSTRO CHAMADO VITÓRIA: UMA
LEITURA DE “ACAUÃ”, DE INGLÊS DE
SOUSA
1

Karla Menezes Lopes Niels
INTRODUÇÃO

Ao falar-se em literatura fantástica percebe-se entre os
estudos literários uma flutuação entre aquilo que se considera
como fantástico ou não dado aos pontos de encontro entre esse e
outros gêneros literários (CAMARANI, 2014). Por isso, os estudos
hoje voltam-se para uma visão não genológica, mas modal do
estudo do fantástico; alargando-o de modo a abraçar os outros
gêneros com os quais se imbrica – gótico, maravilhoso, estranho,
realismo mágico etc. Seria como uma espécie de macro-gênero
ou arquigênero.
A despeito disso, o que se percebe é que a hesitação de que
fala o estruturalista Tzvetan Todorov (2007) é a própria alma do
fantástico, ao menos quando se trata do fantástico oitocentista.
A capacidade de um texto de fazer com que seu leitor hesite
diante dos acontecimentos irreais, insólitos ou sobrenaturais da
narrativa é o que define a fantasticidade2 do texto. E, de fato,
entendemos que assim o é, pois mesmo que os estudiosos do
gênero discordem quanto a considerarem o fantástico como
1 O presente trabalho constitui-se num recorte de minha tese Fantástico à brasileira: manifestações
do fantástico no Brasil Oitocentista.
2 Aqui cunhamos o termo em analogia ao termo literariedade. Para nós, fantasticidade diz respeito
às características específicas de um texto que permitem considerá-lo como fantástico, seja como
gênero, seja como modo: motivos, temas, ambiências, ambiguidade, hesitação, etc.
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gênero (TODOROV, 2007; FURTADO, 1980; ARAN, 1999), modo
(BESSIÈRE, 1974; CESARANI, 2006; FURTADO, 2012) ou categoria
(ROAS, 2014) concordam num ponto:
o fantástico implica a existência de acontecimentos
aparentemente inexplicáveis e imprecisos, que
fuja às leis lógicas da nossa realidade posta; e
que, diante de dado acontecimento narrador,
personagem e leitor hesitem diante daquilo que
é narrado questionando-se sobre a naturalidade
e a realidade dos fatos. A manutenção dessa
ambiguidade narrativa é o que definiria o gênero.
(NIELS, 2014a, p.11)

Como é sabido o gênero fantástico surge imediatamente
após o romantismo gótico vitoriano e dele catalisou imagens,
temas e estratégias narrativas que, no fantástico, serviriam
à construção da ambiguidade narrativa tão necessária a
deflagração do que Todorov (2007) chamou de “efeito fantástico”
(p.48), momento de hesitação da personagem, e também do
leitor, diante da apreciação do elemento sobrenatural, insólito
ou irreal na narrativa.
Trazemos aqui à análise um dos topoi góticos que serve
a construção dessa ambiguidade propulsora da hesitação – o
monstro e a monstruosidade.
O monstro é aquele que corporifica os medos e males de
uma época e de uma sociedade (COHEN, 2000; JEHA, 2007).
Como alguns medos são atemporais, sempre haverá monstros
que perpassarão épocas permitindo que os monstros de uma
determinada sociedade sobrevivam para nascer e renascer outra
vez assombrando gerações a fio.
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Assim o monstro se configura na exageração da aberração
cultural, social ou mesmo natural que se torna monstruosa. É o
caso da descrição dos cananeus bíblicos, dos mouros na França
medieval ou dos judeus na Alemanha nazista. Descrições que
deram à luz monstros que justificaram massacres e genocídios.
“A própria história torna-se, um monstro: desfigurante,
autodesconstrutiva, sempre sob o risco de expor as suturas que
mantêm costurados seus separados elementos em um corpo
único e pouco natural” (COHEN, 2000, p.23-60). O homem
tende a criar seus monstros a partir da diferença, pois, é ela, a
diferença, que gera o medo do outro, do mal que eu acho que o
outro pode me fazer ou trazer (NIELS, 2016, p.141).
Na narrativa fantástica o monstro assumirá diversas formas,
desde bruxas e outras figuras lendárias a homens e mulheres
que por suas ações cumprem esse mesmo papel monstruoso na
narrativa.
Nesse sentido, consideramos a metamorfose como uma
das formas pelas quais a monstruosidade será imiscuída à
narrativa fantástica, posto que, um ser ambivalente que ora
representa o bem, ora o mal, ora é belo, ora grotesco, traz em
si a própria essência dicotômica do gênero. Segundo Cohen o
monstro metamórfico resiste a qualquer classificação construída
com base em uma hierarquia ou em uma oposição meramente
binária, exigindo, em vez disso, um “sistema” que permita a
polifonia, a reação mista (diferença na mesmice, repulsão na
atração) e a resistência à integração – eu permita que aquilo
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que Hogle (1988, p.161) chamou de um jogo mais profundo de
diferenças, um polimorfismo não-binário na base da natureza
humana (2000, p.23-60).
Diante de tal ser, que não é nem homem nem monstro, “a
análise científica e sua ordenada racionalidade se desintegram”
(COHEN, 2000, p.23-60). E isso pode ser ameaçador! A
conflagração do monstro na narrativa, seja ele qual for, gera
uma contradição entre o natural e o sobrenatural que inquieta
o leitor com a possibilidade da sobrenaturalidade com a qual se
depara na narrativa ocorrer em seu mundo – uma inquietante
incerteza acerca da realidade que o cerceia.
Ao falarmos em metamorfose, volta-se novamente ao
romance gótico. Uma das primeiras narrativas que nos vem à
mente ao analisarmos o tema é O médico e o monstro. É claro
que a face monstruosa do Dr. Jekyll é apenas índice do seu duplo.
Entrementes, cabe enfatizar, a metamorfose é também um duplo,
posto que, o monstro em que o ser se transforma é “um constructo
da alteridade que [nele] habita” (2000, p.23-60).
A metamorfose, no entanto, é tema ainda mais antigo
ainda para a cultura ocidental, antecedendo as narrativas
góticas e fantásticas. Na literatura ocidental podemos voltar
até “Metamorfoses”, de Ovídio, de onde viera figuras lendárias
como o lobisomem – ser metamórfico que no ocidente tornouse ícone dessa dicotomia entre o humano e monstruoso.
Apesar de a lenda do lobisomem ter servido de base,
na literatura de cunho fantástico brasileira, para releituras
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contemporâneas do homem-lobo3, nos oitocentos o monstro
canídeo parece não ter sido retomado por nossos autores que
se embrenharam pelas sendas do fantástico4. A metamorfose
surgiria na seara fantástica da literatura brasileira oitocentista
através do resgate de outras mitologias e de outros monstros.
Na narrativa do paraense Herculano Marcus Inglês de Sousa
figurará a metamorfose do ser humano em serpente.
A METAMORFOSE EM INGLÊS DE SOUSA

No conto “Acauã”, ao fim da narrativa, o leitor se depara
com a seguinte descrição:
De pé, à porta da sacristia, hirta como uma
defunta, com uma cabeleira feita de cobras,
com as narinas dilatadas e a tez verde-negra,
Vitória, a sua filha adotiva, fixava em Aninha um
olhar horrível, olhar de demônio, olhar frio que
parecia querer pregá-la imóvel no chão. A boca
entreaberta mostrava a língua fina, bipartida
como língua de serpente. Um leve fumo azulado
saía-lhe da boca e ia subindo até o teto da igreja.
Era um espetáculo sem nome! (2005, p.63)
3 Rubens Figueiredo, na década de 1990, resgata, reconstrói e remodela a lenda do lobisomem
para mostrar que cada um de nós pode libertar a fera adormecida dentro de si. Para tal ele recorta
trecho d’As Metamorfoses, de Ovídio, da Bíblia, da República, de Platão e outros textos para falar
de seu lobo, ou melhor, do seu lobisomem, Simão. Braulio Tavares publica, em 2014, Sete monstros
brasileiros, uma antologia de contos com sete contos que pretendem reler algumas das lendas que
circulam pelo Brasil. É justamente o primeiro conto, “A sétima filha” aquele a resgatar a lenda do
lobisomem. Há ainda outros autores contemporâneos que têm se dedicado a releitura do lobisomem
como Murilo Rubião, José Cândido de Carvalho e Rosana Rios. Sobre os lobisomens criados por
Figueiredo e Tavares consultar os artigos NIELS, K. M. L. “O monstro dorme nas cavernas: uma (re)
leitura contemporânea do lobisomem” In: Caderno Seminal Digital (Rio de Janeiro). v.25, p.138 - 159,
2016. In http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/cadernoseminal/issue/view/1388 e NIELS,
K.M.L. “Fantástico e mito: leitura de Sete monstros brasileiros, de Braulio Tavares”, In Anais eletrônico
do congresso internacional Abralic 2018. Uberlândia: UFU, 2018. In http://www.abralic.org.br/anais/
arquivos/2018_1547570802.pdf.
4 Não conseguimos rastrear narrativas fantásticas do século XIX, no Brasil, em que o lobisomem, ou
uma releitura dele, figurasse entre os personagens.
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A menina quando aparece ao casamento de sua irmã de
criação, “na ocasião em que o vigário lhe perguntava se casava
por gosto” (2005, p.63), surge já metamorfoseada em um ser
antropomórfico que une elementos de Górgona grega e Boiuna
brasileira. A primeira, entidade feminina monstruosa com dentes
enormes, garras de bronze e cabeleira de serpentes; a segunda,
grande serpente fluvial de verde-escuro a negro brilhante capaz
de virar embarcações e atrair náufragos ao fundo dos rios.
A despeito da descrição de sua aparência monstruosa após a
metamorfose, é possível rastrear indícios de sua monstruosidade
desde o início da narrativa quando é encontrada pelo capitão
Jerônimo Ferreira ainda bebê.
O capitão voltava de uma caçada; como era noite
tempestuosa, o povoado da vila de São João Batista de Faro
estava recolhido as suas casas. Nada se ouvia, nada se via. “Faro
parecia morta” (2005, p.58). De repente, o capitão ouve, vindo
do fundo do rio, um ruído alto e irreconhecível que o narrador
dirá ser “a voz da cobra grande, da colossal sucuriju, que reside
no fundo dos rios de dos lagos. Eram os lamentos do monstro
em laborioso parto” (2005, p.58).
A serpente foi bastante representativa nas várias
mitologias tanto aqui nas américas como noutros continentes.
É claro que na mitologia cristã o ofídio é símbolo e encarnação
do mal e do opositor de Deus, Satanás. É através da boca de
uma serpente que o diabo falará a Eva, tentando-a a comer
do fruto proibido. Todavia, “nas religiões do México e Peru [...]
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os deuses atmosféricos eram adorados em corpos de cobras”,
geralmente aquáticas (CASCUDO, 2002, p.160). Na cultura
chibcha, da região onde hoje é a Colômbia, temos Bachué, a mãe
da humanidade, vivendo com seu filho e esposo sob as águas e
convertida numa grande serpente (LÓPEZ, 2006, p.42).
Nas mitologias Africanas, que obviamente
também contribuiram para o nosso imaginário
cultural,
[...] as serpentes figuravam, representando
fenômenos
meteorológicos
ou
forças
subterrâneas, misteriosas ou forças subterrâneas,
misteriosas e identificadas como sendo o
“espírito da morte”. Mesmo os gênios bons,
guia dos homens, ensinadores dos caminhos
certos, tomam a forma da serpente [...].
(CASCUDO, 2002, p.293-294)

A mitologia Fon, por exemplo, fala de Aido-Wedo, uma
enorme serpente que teria nascido no princípio dos tempos
criada diretamente por Mawu para lhe auxiliar na criação do
mundo. Ao concluir a construção da Terra, Mawu percebeu que
o globo pesava demais com tantas árvores e animais, de modo
que, teria solicitado a Aido-Wedo que se enroscasse, na forma
de um Oboroboro, e ficasse embaixo da terra para sustentála. Como não gostasse do calor da terra, Mawu fez os mares
e oceanos para refrescá-la. Outros mitos ainda falam de uma
segunda Aido-Wedo, gêmea da primeira, que ficaria acima do
globo da terra (PHILIP, 2013, p.88).
Não é somente nas Américas e na África que o ofídio figura
quer como deus, quer como monstro. Por exemplo, as Mouras
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encantadas dos portugueses eram “quase sempre serpentes
enormes” que habitavam os oceanos e mares (CASCUDO, 2002,
149).
O Alentejo era a região das Mouras tentadoras.
Seguia-se o Minho, depois Trás-os-Montes
também, até as Beiras. Uma vez por ano
deixavam a forma de animais ferozes e cantavam,
oferecendo tudo para quem as libertasse da
magia. A Moura do Alagoso, em Trás-os-Montes,
saía da pele duma serpente e cantava até o
amanhecer. Essa noite era a da véspera de São
João, 23 de junho. (CASCUDO, 2002, p.149)

Para o ameríndio, em especial para o indígena brasileiro,
no entanto, o monstro antropomorfo não existia; o monstro era
sempre um grande e feroz animal apenas. A antropomorfização,
bem como a metamorfose, surgiria em nossa cultura após o
contato dessa com os mitos europeus e africanos (CASCUDO,
2002, p.293). Por isso, entendemos que a surucuji que clamava
em parto laborioso na narrativa de Inglês de Souza seria a
cobra-grande, uma grande serpente, conforme o mito original,
aquela que guarda os rios e lagos e tal qual monstro marinho
aterrorizava os navegadores.
Câmara Cascudo (2002) comenta que para o indígena
brasileiro tudo na natureza deve ter uma mãe, a Ci. Desse modo,
a Cobra-grande e a Boiuna seriam representações de uma mãe
das águas para o folclorista. Acompanhando esse imaginário
cultural, na narrativa iglesiana, essa grande serpente mitológica
teria parido uma criança, a menina adotada pelo capitão
Jerônimo. Uma clara inversão da lenda que circunda pelo Pará,
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a Cobra-Norato – lenda sobre um rapaz chamado Honorato que
nascera encantado; de dia habitava o fundo do rio na forma de
uma enorme cobra e à noite deixava sua pele ofídica às margens
do rio e de dentro dela saia um belo homem que circulava pela
noite.
Há pelo menos duas versões acerca de como Honorato
teria vindo ao mundo. Na catalogada por Luís Câmara Cascudo
fala-se que o rapaz teria sido enfeitiçado por uma Iara; daí passar
os dias como serpente e a noite como homem (2006, p.294-295).
Entrementes, a versão mais corrente é a que narra o surgimento
do homem-serpente a partir de uma concepção inexplicada
(CARVALHO, Apud CASCUDO, 2002, p.296).
Vitória nascera da serpente. Nada na narrativa afirma esse
parto, mas ter o capitão Jerônimo encontrado a menina à beira do
rio, logo após ouvir os gritos da Cobra-grande é um indício desse
nascimento; assim como o é a menina ter se metamorfoseado
em um ser de feições ofídicas e de cabelos de cobras. Ademais, o
próprio capitão, diante da contemplação do monstro em que se
transformou Vitória, lembrar-se-ia “da noite em que encontrara
a estranha criança” (SOUZA, 2005, p.63).
Ao longo da narrativa nos é apresentado a caracterização
da personagem de Vitória como uma menina alta, magra, de “tez
morena, quase escura, as sobrancelhas negras e arqueadas; o
queixo, fino e pontudo; as narinas dilatadas; os olhos, rasgados,
de um brilho estranho” (2005, p.60). A moça, apesar de descrita
como bela e formosa, apresenta em sua face feições ofídicas;
prenúncio do que há de vir, sua metamorfose.
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Outro ponto a ser considerado é a sua relação com
a irmã Aninha, filha legítima do capitão. Ela estava sempre
demasiadamente próxima à irmã fazendo-a servir-lhe e
tratando-a com aspereza. Quando Vitoria ausentava-se, o que
acontecia com frequência, Aninha adoecia. E estava cada vez
“mais fraca e abatida [...] a ponto de impressionar seriamente o
capitão Jerônimo e toda a gente da vila” (2005, p.62). Era como
se Vitória ou estivesse sugando a força vital de Aninha ou lhe
envenenando como uma cobra peçonhenta.
Após aparecer à toda vila já metamorfoseada, Vitória
logo desaparece e Aninha começa a se contorcer em sucessivas
convulsões; arqueia os braços para trás como um pássaro
e começa a gritar como o Acauã, com tal semelhança que é
respondida por um.
O canto dessa ave, segundo crendices, traria maus agouros
assim como o pio do Murucututu que surge ao início da narrativa.
Ora, no momento em que o capitão Jerônimo encontrava a
menina, ouvia-se não apenas o grito da cobra-grande como
também o pio agourento do Murucututu e do Acauã. O grito
deste último pássaro é o que será ouvido ao fim da narrativa
confirmando a má sorte.
Vale ainda notar que tal ave é predadora de algumas
espécies de ofídios. Ter Aninha cantado como o Acauã, indicando
ali uma possível transformação da menina em ave, é não apenas
indício da má sorte como também é a possibilidade do fim do
monstro Vitória.
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O monstro, metamorfoseado ou não, serve também a
interdição de determinados comportamentos em certo momento
e sociedade. O monstro e a metáfora têm o poder de revelar ao
homem o que lhe acontecerá ao cruzar as barreiras do socialmente
aceitável para determinada época e cultura. A monstruosidade se
imiscui à narrativa na tentativa de chamar atenção “para aqueles
comportamentos e atitudes que o texto está preocupado em
interditar” (COHEN, 2000, p.23-60). Trata-se, portanto, de uma
pedagogia do mal ou nas palavras de Cohen, uma pedagogia dos
monstros que ensina ao homem a não violar as regras sociais que
fazem dele um ser humano (NIELS, 2016, p.142).
Em “Acauã” há a sugestão de uma relação lésbica entre
as irmãs de criação Aninha e Vitória. Primeiro, Vitória é descrita
como bela, mas com feições não apenas ofídicas como também
masculinas. Segundo, havia entre elas uma relação extremamente
próxima e ao mesmo tempo abusiva:
As duas companheiras afetavam a maior
intimidade e ternura recíproca, mas o observador
atento notaria que Aninha evitava a companhia
da outra, ao passo que esta [sic] a não deixava.
A filha do Jerônimo era meiga para com a
companheira, mas havia nessa meiguice um
certo acanhamento, uma espécie de sofrimento,
uma repulsão, alguma coisa de um terror vago,
quando a outra lhe cravava nos olhos dúbios
e amortecido os seus grandes olhos negros.
(SOUZA, 2005, p.60)

A insistência do pai em casar Ana conduz a toda a
desgraça, desde o adoecimento de Ana até o surgimento do
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monstro Vitória na igreja. A menina Ana havia aceitado de bom
grado seu primeiro pretendente, “um filho de um fazendeiro
de Salé” (2005, p.61), mas de repente desfizera o noivado sem
maiores explicações; apenas disse ao pai que não queria. No ano
seguinte, quando o coletor, seu Ribeirinho, apareceu querendo
desposá-la, deu-se o mesmo. Primeiro, aceitou o casamento;
depois apareceu dizendo não querer se casar.
Diante da confirmação do casamento, “a agitação de
Vitória era extrema” (2005, p.62). Entrava e saía do quarto da
irmã de criação a todo momento, parecia sempre irada, sumia
de casa por horas seguidas, vivia a dar gargalhadas assustadoras
e já não falava mais com o pai adotivo. O desfecho da narrativa,
portanto, indica que essa relação entre as duas moças de alguma
forma era encarada como algo ruim e perigoso; por isso, o fim
trágico de ambas. Uma espécie de interdição ao comportamento
tido àquela época, em especial, numa pequena e isolada vila,
como anormal.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Inglês de Souza partindo de um imaginário sociocultural
ameríndio, mais especificamente pertencente à região
amazônica, cria uma narrativa de cunho fantástico híbrida em
que os movimentos intertextuais entre lendas oriundas de várias
culturas servem tanto a construção da ambiguidade narrativa
quanto ao surgimento de momentos de hesitação.
Os eventos, desde que o capitão encontra a menina Vitória
até a metamorfose da moça são apresentados gradativamente
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ao leitor, sempre deixando uma lacuna a preencher. Será ele
a inferir se Vitoria é ou não filha da surucuji; assim como será
ele a determinar se Ana transformou-se ou não em um Acauã.
Todorov ao definir o gênero fantástico postula que uma das
condições para consideração de uma narrativa como tal seria,
além da hesitação, a identificação do leitor com o personagem
que hesita. Para ele, “alguém” (TODOROV, p.32) deve optar por
uma saída: o personagem ou o próprio leitor. Foquemos no
leitor. O leitor, ao se identificar com o personagem e se integrar
à narração, preenche os “vazios” (ISER, 1996) da narrativa e opta
por uma solução para a ambiguidade ali presente, definindo a
natureza do texto que lê; se fantástico, estranho ou maravilhoso
(NIELS, 2014b, p.77).
Ademais, não ser o leitor informado acerca do destino das
irmãs é o ápice da ambiguidade e, por conseguinte, da hesitação
nesta narrativa. Segundo Todorov (2007), a narrativa fantástica
ideal seria aquela cuja hesitação não se dissolve. No conto
de Inglês de Souza não há resolução. A dúvida causada pelo
acontecimento sobrenatural é mantida até o fim da narrativa
como percebe-se em suas últimas sentenças: “Um silêncio
tumular reinou entre os assistentes. Todos compreendiam a
horrível desgraça. Era o Acauã!” (SOUSA, 2005, p.64).
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SOB O IMPÉRIO DA LUA CHEIA:
O LOBISOMEM NO CENÁRIO DA
LITERATURA FANTÁSTICA BRASILEIRA
CONTEMPORÂNEA
Gustavo Melo Czekster

Entre as criaturas ficcionais que abordam o mal em suas
mais diversas manifestações, é difícil imaginar uma que tenha
trajetória mais ingrata do que o lobisomem. Ao contrário de
outros seres que dispõem de um sólido cânone literário a lhes
amparar, como ocorre com vampiros, escudados por “Drácula”
([1897], 2014) de Bram Stoker, ou o próprio Frankenstein,
originalmente criado por um livro de invulgável qualidade como
“Frankenstein ou o Prometeu moderno” ([1823], 2015) de Mary
Shelley, o lobisomem aparece na mitologia de diversos povos –
sendo o exemplar mais notório aquele descrito por Ovídio em
“Metamorfoses” ([8 d.C.], 2003), que situa o lobisomem como
um descendente direto do infortunado Licaón, rei da Licaônia,
que serviu as cabeças dos filhos de Júpiter como refeição para
o próprio pai (2003, p.23-25) – e, em seguida, se espalhou por
fábulas, pelo folclore de inúmeros países, por contos e até mesmo
chegou ao cinema, tudo isso sem contar com nenhuma obra que
fosse decisiva para a sua consolidação no cenário literário.
É evidente que, no intuito de construirmos um cânone
literário para o lobisomem, poderíamos considerar obras como “A
hora do lobisomem” ([1983], 2017), de Stephen King, ou mesmo
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“The werewolf of Paris” (1933), de Guy Endore, como decisivas
para a formação do mito na esfera ficcional, em especial após a
adaptação de ambas para o cinema, mas não figurariam como
canônicas nos termos do que menciona Harold Bloom em “O
cânone ocidental” (2010), para quem a obra canônica tem o poder
de ressoar tanto no passado quanto no futuro, sendo exemplo
inevitável para todas as obras que de alguma forma dialogam
com ela, seja como oposição, seja como homenagem ou seja
como submissão. À guisa de exemplo ainda dessa necessidade
da construção de um cânone particular para tal criatura em
meio à literatura de terror, merece realce a antologia de contos
selecionados por Edson Bini Luiz Macedo, “Homens, lobos e
lobisomens” (2004), a qual, na tentativa de constituir um elenco
de histórias que propiciassem a solidificação do lobisomem como
criatura ficcional com espaço próprio, reúne contos escritos por
Guy de Maupassant, Alexandre Dumas, Edith Nesbit e Walter
Scott, entre outros, todos versando sobre diferentes visões
(e versões) de lobisomens, demonstrando ser este um assunto
de muito interesse para ficcionistas.
Nesse momento, seria interessante nos perguntarmos
o motivo de uma personagem ficcional ser tão atraente que,
por mais que os anos passem e que dezenas de escritores e
escritoras tentem abordá-la, ainda assim ela se esquiva de uma
obra definitiva, categórica, algo capaz de defini-la e servir como
parâmetro tanto para os livros já escritos quanto para aqueles
que ainda virão ao mundo. É possível que parte deste fascínio
venha do fato de identificarmos, no nosso próprio interior,
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um lado primitivo, selvagem, o qual pode ser acessado a
qualquer momento e sob determinadas condições de pressão
ou violência exterior, mas que evitamos pensar a respeito, pois
o verniz civilizatório que nos encobre – e do qual fazemos parte,
por maior que seja o nosso desejo de liberdade dos grilhões
sociais – insiste em nos afastar da ideia de descontrole, de ceder
à fúria, de capitular diante dos instintos mais básicos do animal
que nos habita. Não é à toa que, na introdução de “Homens,
lobos e lobisomens” (2004), Edson Bini Luiz Macedo afirma que
“a despeito de tudo (radical mudança de status, pulverização
pelo racionalismo, etc.), o lobisomem sobrevive no inconsciente
humano como uma deformação aberratória da alma humana”
(2004, p.13). Temos tanto vergonha quanto atração pela ideia
de que, a qualquer momento, um animal pode aflorar no nosso
interior, e suas atitudes serão regidas pelos mais elementares
instintos, quais sejam, sexo, violência e morte. Na definição
mais simplista a que podemos aludir, assim, o lobisomem é uma
criatura primitiva – em geral um lobo – que, sob determinadas
circunstâncias (por exemplo, ser o sétimo filho de um sétimo
filho; a lua cheia na sexta feira; a mordida impregnada de raiva
realizada por outro lobo, entre uma multiplicidade de motivos),
pode vir à tona do interior de um ser humano comum, o qual
passa a se comportar como um animal desprovido de regras, de
éticas, de controles sociais e até mesmo de limites morais.
Nesse momento, oportuno realizar uma ressalva. Em
“Dança macabra” ([1981], 2012), Stephen King afirma que os
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três grandes personagens das histórias de terror são o Vampiro
(Drácula), o Monstro (Frankenstein) e o Lobisomem, dizendo
que a obra literária que melhor representa esse último seria
“O estranho caso do doutor Jekyll e do senhor Hyde” ([1886],
2008), de Robert Louis Stevenson. No entanto, se considerarmos
unicamente a ideia primordial do arquétipo do lobisomem, ela
envolve a transformação em um outro animal ou em um híbrido
entre o ser humano e esse animal. Na narrativa de Stevenson,
contudo, não existe essa transformação, posto que Hyde mantém
as características humanas, ainda que King veja a comparação
que Stevenson faz de Hyde com um gorila como indicativo do
surgimento de outra criatura:
Stevenson, aqui e em outros momentos, descreve
Hyde como semelhante a um gorila. Sugere que
Hyde, como Michael Landon, de I was a teenage
werewolf, representa um retrocesso na escala
evolutiva, algo de cruel na estrutura humana, que
ainda não foi aprimorado... e não é isso o que
realmente nos assusta no mito do Lobisomem? É
a volta do mal interior, e não é de se surpreender
que alguns clérigos da época de Stevenson tenham
aclamado a sua história. Eles aparentemente
reconheciam uma parábola quando liam uma, e
viam a cruel surra dada por Hyde em sir Danvers
Carew como o retorno triunfal do velho Adão.
Stevenson sugere que o rosto do Lobisomem é o
nosso próprio rosto, e isso tira um pouco da graça
da famosa resposta de Lou Costello a Lon Chaney
Jr., em Abott e Costello meet Frankenstein (Abott
e Costello encontram Frankenstein). Chaney, no
papel do perseguido duas caras Larry Talbot,
lamenta com Costello: “Você não entende.
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Quando a lua surgir, eu vou me transformar num
lobo.” Ao que Costello responde: “É... você e mais
uns cinco milhões de caras”. (KING, 2012, p.29)

O tema principal de “O estranho caso do doutor Jekyll
e do senhor Hyde” (2008), de Stevenson, versa mais sobre a
dualidade do ser humano em relação ao bem e ao mal do que
propriamente acerca da dualidade entre um homem civilizado e
uma criatura primitiva. Visto por esse ângulo, acaba por se afastar
da noção clássica de lobisomem, ao contrário do afirmado por
King, que insiste em tecer tal comparação entre o senhor Hyde
e um lobisomem. No entanto, outra característica destacada
pelo escritor americano merece realce: a marca da Besta, ou
seja, a noção de que o lobisomem é um humano marcado pelo
estigma da maldade e que, portanto, não consegue escapar das
suas consequências, tendo que ceder a ele com um misto de
repugnância e prazer.
O lobisomem é uma criatura do mal, ainda que o fato de
possuir a dita “marca da Besta” acaba por transformá-lo mais
em um ser infortunado que sofre as consequências de uma
maldição incontrolável e menos em alguém que extrai prazer
da própria condição de lobisomem. Ele é mais uma vítima do
que um agente do mal. Nesse sentido, oportuno destacar a
maneira através da qual lidamos com o mal representado pelo
lobisomem, uma criatura que sente como ninguém o fato de ser
excluído da civilização por imposição de um fator externo à sua
vontade. Segundo Julio Jeha, existem duas formas de lidar com
o mal:
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As duas respostas mais comuns ao mal são a da
moralidade e a da sabedoria. A moralidade vê
os seres humanos como agentes cônscios do
mal; a sabedoria, ao contrário, “nos caracteriza
como respondendo inadvertidamente a ameaças
à nossa auto-identidade”. De acordo com a
moralidade, o mal é qualquer obstáculo que
impede um ser de alcançar a perfeição que, não
fosse por isso, ele poderia atingir. O mal impede
os indivíduos de realizar seus desejos e satisfazer
suas necessidades, “surge daí, pelo menos entre
os seres humanos, o sofrimento que a vida tem
em abundância”. De maneira semelhante, para os
que seguem a abordagem da sabedoria, “o mal
é a qualidade frustrada do desejo insatisfeito”.
A diferença entre essas respostas é que a
moralidade foca as ações, enquanto a sabedoria
mira o conhecimento. Ambas concordam que
o mal se opõe ao bem, que pode ser entendido
como a integralidade do ser, e, por isso, o mal
deve ser combatido. (JEHA, 2007, p.13)

No caso do lobisomem, pelo fato dele não ter controle
e nem consciência sobre os atos que realiza na forma bestial
(uma vez que esta lhe foi atribuída de forma arbitrária, e não
escolhida por livre e espontânea vontade), o mal é visto – ou
combatido – pelo viés da sabedoria. O lobisomem não pode
existir por não ser um humano como os outros, mas alguém que
transita entre duas condições aparentemente inconciliáveis. Ele
é a concretização de um desejo frustrado e jamais confessado:
a vontade de sermos outra criatura, independente de laços ou
prisões sociais, alguém mais ligado às sensações primevas do
que aos sentimentos já domesticados por anos de civilização
Monstruosidades do fantástico brasileiro

45

e de costumes. Nesse sentido, ele é melhor que um ser humano,
o qual está acorrentado às suas limitações corporais, ao passo
que um lobisomem poderia oscilar entre duas formas. Essa
questão encontra-se no cerne de como o lobisomem é tratado
pela literatura, lançando questões que se espalham inclusive
para as obras contemporâneas: quem é diferente de nós possui
espaço para conviver conosco ou deve ser expurgado?
Tal dúvida perpassa não somente o mito do lobisomem
quando observado pela ótica da literatura, mas a própria ideia de
monstruosidade. Em última análise, o lobisomem é um monstro,
uma vez que destoa do restante das pessoas consideradas
normais. Essa circunstância dúplice – ser simultaneamente
homem e fera – o aproxima da noção de anormalidade, e aqui
vale destacar que Foucault afirmou que, nos séculos XVII e XVIII,
considerava-se monstro (ou seja, um criminoso em potencial)
a pessoa que possuía alguma característica física distintiva da
normalidade (FOUCAULT, [1999], 2010). Assim, o monstro anda
muito próximo da noção de pária e de criminoso, tanto que
os lobisomens do passado eram os bandidos e os banidos da
sociedade, conforme afirma Agamben:
Aquilo que deveria permanecer no inconsciente
coletivo como um híbrido monstro entre humano
e ferino, dividido entre a selva e a cidade – o
lobisomem – é, portanto, na origem, a figura
daquele que foi banido da comunidade. Que ele seja
definido como homem-lobo e não simplesmente
lobo (a expressão caput lupinum tem a forma de
um estatuto jurídico) é aqui decisivo. A vida do
bandido – como aquela do homem sacro – não
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é um pedaço de natureza ferina sem alguma
relação com o direito e a cidade; é, em vez disso,
um limiar de indiferença e de passagem entre o
animal e o homem, a phýsis e o nómos, a exclusão
e a inclusão: loup garou, lobisomem, ou seja, nem
homem nem fera, que habita paradoxalmente
ambos os mundos sem pertencer a nenhum.
(2002, p.112 - grifos do original)

A reflexão de Agamben versa mais sobre a ideia de
estado de exceção que alguns homens se encontram e os leva
a serem considerados bandidos por ofenderem os ditames
sociais, preferindo andarem em bandos, unidos sob a égide da
mesma cidade e, por conseguinte, do mesmo país. Para nós,
importa destacar que Agamben parte das primeiras noções
de lobisomem – ou homem-lobo – como exemplo da ideia
de que os homens que não se comportam como os demais
devem ser banidos da comunidade, eis que seriam “bandidos”,
“aberrações”, excrescências a serem expurgadas ao invés de
toleradas. A existência de seres assim coloca em ameaça todo
o tecido social, e é importante destacar essa ideia do filósofo,
pois parte do mito em que se funda a ficcionalidade do mito
do lobisomem na atualidade. Ele retoma justamente a noção de
exclusão, de diferente, de alguém que é um inimigo automático
por não se comportar como um indivíduo que consideramos
“socialmente normal”, por mais duvidoso que tal conceito seja.
Não se pode olvidar a tragédia da condição do lobisomem:
um homem injustamente marcado pelo estigma da Besta por
questões que escapam da sua vontade, forçado a se transformar
em outra criatura a cada sexta feira de lua cheia, sendo que
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ninguém jamais o consultou acerca das suas reais intenções e
ninguém jamais tentou entendê-lo. Ao contrário, o lobisomem
deve ser caçado e destruído. Está sentenciado à incompreensão
eterna, à exclusão social e à solidão.
No entanto, tais características também fazem parte
do fascínio causado pela figura do lobisomem, explicando a
resistência da sua presença na ficção no decorrer dos anos. Sua
figura um pouco trágica, um pouco incompreendida, imersa em
um amálgama de selvageria dos atos realizados e horror pela
própria condição, encaixa-se em uma das ideias de Jeffrey Cohen
no seu estudo seminal sobre monstros, “A cultura dos monstros:
sete teses”, qual seja, o lobisomem atrai tanto pela liberdade em
relação aos parâmetros humanos quanto pelo desespero da sua
essência:
Para que possa normalizar e impor o monstro
está continuamente ligado a práticas proibidas. O
monstro também atrai. As mesmas criaturas que
aterrorizam e interditam podem evocar fortes
fantasias escapistas; a ligação da monstruosidade
com o proibido torna o monstro ainda mais
atraente como uma fuga temporária da imposição.
Esse movimento simultâneo de repulsão e
atração, situado no centro da composição do
monstro, explica, em grande parte, sua constante
popularidade cultural, explica o fato de que
o monstro raramente pode ser contido em
uma dialética simples, binária (tese, antítese...
nenhuma síntese). Nós suspeitamos do monstro,
nós o odiamos, ao mesmo tempo que invejamos
sua liberdade e, talvez, seu sublime desespero.
(2000, p.48)
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Se o lobisomem pudesse ser sintetizado em uma fórmula
simplória, ao estilo de “homem que vira lobo nas noites de sexta
feira de lua cheia”, não seria suficiente para explicar o fascínio
do tema, que se espalha pelo mundo desde as primeiras histórias
da mitologia ocidental até chegar em personagens do cinema e
de seriados da televisão na atualidade. É necessário que exista
algo mais e, como Cohen bem sintetiza, uma das razões para a
permanência do monstro se situa nesse tênue equilíbrio entre
repulsão e atração. Todas as pessoas possuem um lado selvagem,
resquício provável da época em que ainda se misturavam com
os animais e com eles conviviam, e o lobisomem representa a
encarnação desse estágio pré-civilizatório.
Visto por esta ótica, parte da sobrevivência e da perenidade
do mito do lobisomem se situa na atração que ele exerce em
públicos que se sentem excluídos dos demais ditames sociais,
em especial os jovens. Refletindo acerca do tema, Marcia Tiburi
faz uma interessante leitura do lobisomem, considerando o
interesse manifestado pelos adolescentes em relação a essa
criatura ficcional como um sentimento de identificação. Afinal,
o lobisomem não só representa a área intermediária entre a
cidade e a selva, entre o homem e o animal, mas também entre
a criança e o adulto:
Monstruosidade da margem, habitante da
floresta, o lobisomem representa a ruptura com
o limite entre humanidade e animalidade, entre
cultura e natureza. Nem homem, nem animal,
assim como adolescente que não é nem criança
e nem adulto, o lobisomem é um ser ao qual
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só resta habitar o espaço indistinto entre dois
campos, o da cidade e o da selva, aprisionado,
portanto, em uma zona de exceção. A condição
de ser limítrofe do lobisomem aprisionado à
indecidibilidade de sua própria natureza permite
a analogia com o jovem heteroclassificado como
adolescente. (TIBURI, 2016, p.255)

Uma leitura apressada poderia nos sugerir que somente
jovens ou adolescentes apreciam e entendem o mito do
lobisomem. No entanto, não é esta condição que o sustenta no
imaginário adolescente, mas também a sua sexualidade, ligada
em especial à exacerbação dos instintos e à sua imagem violenta,
algo que surge com força durante a adolescência. O lobisomem
atrai por ser uma criatura livre e distante dos controles morais
e éticos, o que geralmente o identifica com uma sensualidade
contundente, quase visceral. O ato de “devorar alguém”
também possui um inegável componente sexual, e as narrativas
mais eficazes de lobisomem são aquelas que conseguem
equilibrar a sexualidade latente da criatura com a selvageria
dos impulsos que, por vezes, sacodem todas as pessoas, sendo
muito frequentes com os adolescentes. Não há como refletir
acerca desse tema sem lembrar um dos casos mais famosos de
Freud, o “Homem dos Lobos”: o homem que sonha com os sete
lobos brancos que lhe cercam e permanecem lhe contemplando
é interpretado como um caso de repressão sexual, e os lobos
representam a urgência sexual, o instinto (2010).
Conforme analisado até aqui, a criatura ficcional que
chamamos de lobisomem possui uma série de elementos
caracterizadores: tanto é um membro da sociedade na sua
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fase humana quanto um ser abjeto e repleto de instintos
primitivos na sua fase “animal”; é um pária da sociedade,
um bandido, um ser à margem das condições sociais; situase no limite entre pólos que coexistem apesar da aparente
diferença (cidade/selva, civilização/barbárie, criança/adulto);
é um amaldiçoado, mas, ao mesmo tempo, tem um espírito
livre que somente a aceitação do caráter dual da sua situação
homem-fera pode proporcionar; por fim, possui uma forte
relação com os instintos, com a sexualidade, com a violência,
com tudo aquilo que as pessoas tentam sufocar por meio de
controles éticos e morais próprios. Apesar do que se imaginava
em uma primeira análise, o lobisomem assume contornos mais
intrincados do que simplesmente uma relação entre homem
e animal, conforme a grande maioria das obras existentes sobre
ele preferiam encará-lo.
Todos os elementos antes citados ajudam a entender
o motivo pelo qual o lobisomem é uma personagem cada vez
mais utilizada na literatura fantástica brasileira contemporânea.
Desde as primeiras ocasiões em que ele surgiu na literatura
nacional, como ocorreu com o conto “O lobisomem” (1959), de
Raimundo Magalhães, e o romance “O coronel e o lobisomem”
([1964], 2014), de José Cândido de Carvalho, o lobisomem
passou por períodos de desaparecimento na literatura nacional,
seguido por épocas em que ressurge com força, em especial
motivado por elementos de outras mídias, como jogos de RPG
(o livro de jogo “Lobisomem: o Apocalipse” [2000] apresentava
a possibilidade da criação e evolução de lobisomens como
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personagens), novelas (conforme ocorreu com a novela “Roque
Santeiro” [1985]) e até mesmo filmes (a saga “Crepúsculo”
[2005] não só reavivou vampiros, como também serviu para que
mais lobisomens fossem abordados pela literatura internacional,
com reflexos entre os autores e autoras brasileiros). Contudo,
nos últimos anos, sem nenhum estímulo midiático particular, o
lobisomem voltou a surgir como personagem ficcional, em um
movimento que tanto recaptura as suas origens no Brasil como
ainda apresenta uma roupagem muito mais ligada às visões
clássicas do que a vertentes modernas.
Em primeiro lugar, importante destacar uma aparente
discrepância: o Brasil não possui lobos entre a sua fauna, sendo
esse um animal pertencente à Europa. Mesmo trazido pelo
colonizador europeu como parte do seu universo imaginário,
foi na América Latina que o lobisomem encontrou um forte
território para se desenvolver, o que leva a afirmativas no mínimo
desconcertantes, como a de J. Gordon Melton: “o lobisomem é
uma criatura mitológica encontrada no folclore da América do
Sul, principalmente no Brasil, e tem aparecido frequentemente
nas listas de vampiros” (1995, p.464). Em boa parte, essa aparição
em “listas de vampiros” se justifica pelo fato de o lobisomem
surgir como personagem secundário em narrativas de vampiros.
Contudo, essa afirmação mostra o quanto tal personagem
ficcional possui presença no folclore brasileiro, algo tão forte
que, mesmo sem lobos no Brasil, considera-se plenamente
natural que existam lobisomens.
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Câmara Cascudo também constatou essa estranheza. Na
sua obra “Geografia dos mitos brasileiros” (2012), ele dedica um
capítulo inteiro para rastrear o mito do lobisomem, começando
na mitologia grega e romana, passando pela sua disseminação
pela Europa Central até chegar na Península Ibérica e, desta, à
América Latina, tudo para concluir que o lobisomem surgiu no
Brasil por força da colonização portuguesa, não sendo, assim,
um mito originário, mas adquirido (CASCUDO, 2012, p.249278). Pensando em termos das teorias pós-colonialistas, é
muito compreensível que o lobisomem tenha se espalhado pela
América do Sul, pois é difícil imaginar melhor representação
para homens que se transformam em bestas sanguinárias do
que a chegada do europeu à América. Pensando ainda por essa
ótica, o lobisomem continua representando aquilo que está na
sua origem: o homem civilizado em algumas esferas sociais e,
em outros contextos, um bandido, um assassino, um ser violento
capaz dos atos mais abomináveis. Da mesma forma, possui
um caráter simultâneo de repulsão e fascínio para os nativos
americanos, pois a mesma mão do colonizador que tentava
cativar e adular era a responsável por atos bárbaros e assassínios.
A presença do lobisomem no Brasil também se fortalece
pelo fato dele encontra-ser mais ligado às áreas rurais do que
às urbanas. Por ser um país eminentemente rural até poucas
décadas atrás, o lobisomem pertencia ao imaginário das áreas
distantes dos centros urbanos brasileiros, justificando-se por ser
uma região em que o aspecto mais selvagem e inóspito caminha
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lado a lado com o conhecimento trazido pela evolução dos
meios de ensino e a sabedoria do passado. Apesar disso, nos
últimos anos, em especial após o crescimento das cidades e o
êxodo rural, o lobisomem acompanhou esse fluxo populacional
e passou a ser visto pela literatura mais em ambientes urbanos
do que nos rurais.
Mais do que nunca, o lobisomem deixou de ser o estranho,
o forasteiro, o outro que chega na cidade, passando a ser o pária, o
excluído dos grupos da sociedade, aquele que caminha à margem
de um mundo formado por pessoas “normais”. De certa forma,
continua sendo o diferente, mas um diferente que está ao nosso
lado e não enxergamos. Poucas obras da literatura brasileira atual
expressam isso melhor do que “Lobo de rua” (2016), de Jana P.
Bianchi, em que o protagonista, Raul, é um morador de rua que
acaba sendo amaldiçoado pela licantropia, transformando-se
em um lobo nas noites de lua cheia. Ele é introduzido à Alcateia
de São Paulo, um grupo de homens e mulheres igualmente
excluídos sociais, onde encontra um lugar de pertencimento. De
certa maneira, considerar os lobisomens como excluídos sociais,
ao mesmo tempo em que retoma as origens do mito, também o
revigora, dando uma nova possibilidade de interpretação: o ser
humano invisível aos olhos das demais pessoas durante o dia, e
que só adquire visibilidade e concretude no instante em que se
transforma em lobisomem. É a violência que torna o ser humano
existente, ao invés da pobreza ou da fome.
O lobisomem também aparece na literatura contemporânea
procurando criar um espaço que se descole da origem europeia
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e passe a ser nacional, em uma clara luta contra o colonialismo
que ainda impera em muitos aspectos sócio-culturais da
América Latina. Existe o desejo de caminhar pelas próprias
pernas sem estar atrelado aos mitos de outros países e culturas
e, neste aspecto, salientam-se dois contos de Duda Falcão,
ambos presentes em “Mausoléu” (2013). No primeiro, “Espírito
do totem”, um ritual feito em uma tribo antecipa o surgimento
do lobisomem, o qual, ao invés de ser um híbrido entre homem
e lobo, é uma mescla de homem e lobo-guará, um animal
característico das Américas e que seria o familiar mais próximo
do lobo do Hemisfério Norte. Não à toa que o objetivo desse
lobisomem seja a proteção das florestas e da cultura do povo
indígena, sendo, assim, uma criatura que possui uma missão de
defesa em relação aos invasores estrangeiros. Por outro lado,
no segundo conto, “Massacre na caravela”, a mesma figura
do lobisomem como uma mistura de homem com lobo-guará
é retomada, mas, dessa vez, na forma feminina. Uma variação
interessante é que o surgimento do lobisomem se encontra
contido em um objeto mágico carregado pela menina (um totem),
ou seja, é uma maldição voluntária. Mesmo impressionada pelas
mortes dos soldados portugueses que realiza, a protagonista
sacrifica o seu bem-estar psíquico para atacar o inimigo e, dessa
maneira, responde à inquietação de Câmara Cascudo antes
mencionada, eis que concede uma origem latino-americana para
o mito do lobisomem e uma explicação para ele ser tão admirado
no Hemisfério Sul. O lobisomem seria, assim, uma tentativa
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de explicação do colonizador europeu para os ataques violentos
praticados pelos indígenas. O mito teria uma origem americana
que, no futuro, também seria surrupiada e transformada pelo
invasor europeu.
A literatura fantástica nacional contemporânea não se
furta a reavivar as discussões já levantadas por outros escritores
em relação aos lobisomens, acrescentando novos pontos de
vista e permitindo a continuidade da tradição. Nenhum escritor
consegue produzir uma obra sem sofrer o impacto daqueles
que lhe antecederam (e sem gerar reflexos naqueles que lhe
sucederão), o que pode gerar uma sensação de cópia, de
retomada de histórias já consolidadas entre os públicos, mas, na
verdade, não passa de uma retomada e reforma de ideias que
ainda não possuem opiniões definitivas. Nesse sentido, “Crônicas
da lua cheia: a maldição do lobisomem” (2016), de Clecius
Alexandre Duran, retoma os mesmos dilemas sobre dualidade
tratados por obras seminais que abordaram lobisomens, mas
atualizando as discussões para a atualidade brasileira. Assim,
Alexandre, um advogado, é mordido por um lobisomem e, a
partir deste momento, nas noites de lua cheia, se transforma
em Solitário. Como a própria diferenciação de nomes atesta, as
personagens (Alexandre e Solitário) possuem personalidades
distintas e vozes próprias. Uma vez que Alexandre não possui
controle sobre Solitário (o qual precisa ceder aos seus impulsos
pela questão da natureza selvagem do lobisomem), consegue se
eximir das consequências morais dos atos, afinal, não é ele quem
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comete os crimes, mas outro. Contudo, é somente um verniz
que Alexandre impõe sobre a própria moralidade, algo que
acabará por ceder, pois, mesmo sem matar ninguém, ele sentirá
os efeitos das decisões tomadas pelo outro. Essa discussão já
aconteceu em outras obras, mas nada impede que seja reforçada
e atualizada para os parâmetros morais em que vivemos, tão
tênues e superficiais que podem desmoronar diante do primeiro
obstáculo.
Assim como ocorre no livro de Jana P. Bianchi, Solitário
encontra um grupo de lobisomens, uma “alcateia”, mas ela não
é formada por excluídos. Estruturada sob a forma de um Moto
Clube, ela possui lobisomens de vários estratos sociais, os quais
precisam passar por ritos de iniciação para serem aceitos pelos
demais integrantes do grupo. É uma forma alternativa de lidar
com a questão da solidão do lobisomem, tema recorrente em
outras narrativas, pois a união em grupos permite a criação de
uma identidade própria e o desenvolvimento de relações. Além
disso, a adoção de um rito de iniciação passa a ideia de um clube
exclusivo, uma forma de criar uma distinção entre seres iguais,
algo que lhes permita a troca de experiências e de informações.
Outra retomada das lendas originais acontece em “Jarbas”
(2011), obra de André Bozzeto Jr., em que o leitor acompanha
a trajetória de Jarbas em 25 pequenas narrativas, conhecendo
personagens típicos do interior gaúcho e da cidade de Porto
Alegre, todos com a vida modificada pelo surgimento inesperado
e repleto de violência de um lobisomem. André Bozzeto Jr.
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também é o autor de “Na próxima lua cheia” (2010), em que um
grupo de adolescentes enfrenta lobisomens em uma pequena
cidade, tratando tanto da oralidade dos casos do passado quanto
das inovações apresentadas pelo mundo contemporâneo. São
dois livros que resgatam a força original do lobisomem, visto
como uma criatura bestial, assassina e incapaz de resistir aos
impulsos violentos, mas que utilizam essa criatura ficcional como
pano de fundo para a evolução dos personagens humanos.
No entanto, a faceta mais interessante que o lobisomem
assume na literatura fantástica brasileira atual é a de contestador
do sistema ou de rebelde. Afastadas as questões próprias da
sua identidade, da dualidade entre a civilização e a selvageria
ou do sentimento de pertencimento a uma comunidade, o
lobisomem não só admite ser um pária como assume de vez o
caráter de marginalizado de um sistema excludente, lançandose à contestação, ao confronto, à rebeldia. Nesse contexto, o
próprio fato de não possuir uma obra literária canônica a definir
seus limites acaba lhe dando liberdade suficiente para ser aquilo
que quiser, inclusive um herói.
Um exemplo disso encontramos em um conto do autor
Christian David, “Xavier e o lobisomem”, em que a história real
de Tiradentes é contada sob outra ótica, com o inconfidente
confessando ser um caçador de lobisomens que foi enganado
por um deles (o também inconfidente Joaquim dos Reis, o
qual, no futuro, iria lhe trair e entregar seu nome como um dos
conspiradores) e, mordido, preferiu morrer para que os pedaços
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do seu corpo e o seu sangue impedissem o surgimento de novos
lobisomens em Minas Gerais. A entrega em sacrifício teria
salvado gerações de brasileiros, ainda que outra consequência
– involuntária, de acordo com o conto - foi o fato de Tiradentes
também virar um mártir da liberdade. O lobisomem cumpre,
assim, o seu objetivo de ser livre, ao mesmo tempo em que
impede que outras pessoas sejam vitimadas pela sua maldição,
servindo ainda de exemplo de liberdade para o país inteiro.
Outra visão de um lobisomem herói, ainda que não na
figura de contestador do sistema e sim como seu defensor,
aparece nas obras de Rosana Rios (a primeira escrita em
colaboração com Helena Gomes), “Sangue de lobo” (2010) e
“Olhos de lobo” (2016). Nos livros, surge a personagem de Daniel
Lucas (cujo verdadeiro nome é Hector Wolfstein), um lobisomem
atormentado com a maldição que carrega e, na busca por uma
cura, acaba auxiliando nas investigações feitas por Ana Cristina e
Cristiana a respeito de uma série de assassinatos.
Outras obras sobre lobisomens surgiram na literatura
fantástica brasileira nos últimos anos, desde livros infantojuvenis (caso de “Armadilha para lobisomens” [2011], de
Luiz Roberto Guedes) até coletâneas que reúnem contos
apresentando lobisomens em cenários incomuns, como ocorre
com “Amor lobo” (2013). Em comum entre elas, existe o desejo
de retomar o lobisomem como criatura ficcional, pretendendo a
criação de um espaço próprio para ele como parte da literatura
fantástica nacional, observando a literatura já produzida
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no passado, mas sem deixar de associar elementos atuais. Além
disso, o lobisomem também se firma como o representante dos
excluídos, dos párias, dos incompreendidos, daqueles que estão
inseridos em uma sociedade que insiste em lhes negar.
Pode ser que seja um reflexo dos tempos em que vivemos,
de enrijecimento moral e de progressiva disseminação de
valores religiosos como padrão de conduta, mas o lobisomem
firma-se no Brasil como uma erupção raivosa de fúria em meio
a um cenário que pende para a radicalização e extremismo
dos discursos. A irracionalidade da sua conduta está pautada
pelo inconformismo: o uivo deixa de ser um lamento e passa
a ser um aviso; a lua cheia não é mais um espaço de mistério
e se transforma em um aviso de que sempre existirá luz em
meio às trevas; a liberdade que surge de dentro de um homem
aprisionado pela forma humana traz à tona a ideia de que todas
as pessoas possuem a capacidade de se libertar dos grilhões
que imaginam tolher os seus movimentos. Mais que nunca, o
lobisomem ressurge na literatura fantástica nacional como um
arauto de esperança e de resistência, um lembrete de que sempre
existirá uma parte dos seres humanos que anseia pela liberdade.
Parafraseando Stephen King em “A hora do lobisomem” (2017),
a Besta está entre nós, e ela veio para ficar – ou melhor, a Besta
nunca esteve longe.
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MURILO RUBIÃO E A MODERNIDADE:
CORPOS EM CRISE
Andrea Quilian de Vargas
INTRODUÇÃO

Referindo-se à condição do homem que vivenciou o
período que se seguiu à Primeira Grande Guerra, Leonardo
Sciascia, em um texto publicado em 1953, escreveu:
Davam-lhes um fuzil, um uniforme, um número;
e os jogavam na lama, no sangue – matar e ser
morto. [...] E a carnificina continua, um dia após
o outro, um ano após o outro: até que alguém
diz que basta, que o direito foi restabelecido, a
fé foi salva e todos os homens são irmãos. Assim
se retorna a casa. Mas o que é a casa, os afetos
que a compõe, o sujeito mesmo que retorna? É
aquele de antes, ou um outro? E os outros, quem
são? (1953, p.20-21 - tradução nossa)

Inserido nesse contexto caótico, o homem, atônito, perdiase em um mundo caracterizado pela fragmentação, pela ruptura,
pela desarmonia, pela desintegração, pela incerteza. Antes disso,
no longínquo século XVI, Copérnico já havia descoberto que a
Terra não era o centro do universo, desconstruindo, destarte,
a ideia de centralidade também do homem. Darwin, por sua
vez, havia provado que o ser humano era somente um animal
mais afortunado que os demais, e não um ser divinamente
criado. Freud, com a teoria do inconsciente, descobriu que o
homem não era mais o senhor na própria casa. Desconstruídos
os velhos modelos, o espírito moderno viu-se atormentado por
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uma avalanche de sentimentos negativos que reverberaram
fortemente na vida em sociedade e, logicamente, nas artes.
Para Marshall Berman,
ser moderno é encontrar-se em um ambiente que
promete aventura, poder, alegria, crescimento,
autotransformação e transformação das coisas
em redor — mas ao mesmo tempo ameaça
destruir tudo o que temos, tudo o que sabemos,
tudo o que somos. A experiência ambiental
da modernidade anula todas as fronteiras
geográficas e raciais, de classe e nacionalidade,
de religião e ideologia: nesse sentido, podese dizer que a modernidade une a espécie
humana. Porém, é uma unidade paradoxal, uma
unidade de desunidade: ela nos despeja a todos
num turbilhão de permanente desintegração e
mudança, de luta e contradição, de ambiguidade
e angústia. Ser moderno é fazer parte de um
universo no qual, como disse Marx, “tudo o que é
sólido desmancha no ar.” (1982, p.15)

Ratificando a posição de Berman, Luigi Pirandello afirmava
que
[A Modernidade] é uma experiência dolorosa,
pacientemente seguida daquela que coloca
Deus entre os lábios; e não somente neles, mas
no ardor do desejo. [...] O espírito moderno
está profundamente doente [...] Se vocês
investigassem melhor esta lei e a eterna
necessidade que governa o real, não fariam mais
perguntas tolas, frutos do orgulho do humano
que pretende ser o centro do universo. Vocês são
loucos petulantes! De onde viemos? Para onde
vamos? O que esperamos, aqui, com as dúvidas
sobre o destino? Com que propósito vivo eu? –
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Mas a vida não tem propósito; a vida não tem
causas que a determinam, pois também nós, como
tudo que foi criado e é visível, somos sujeitos à
lei universal da causalidade. [...]. Entretanto, por
qual caminho andar? Qual critério diretivo seguir?
(1994, p.237-238 - tradução nossa)

Imerso nesse turbilhão de sentimentos negativos, o
homem moderno vivenciava o total desmonte de suas certezas,
a desconstrução dos discursos totalizantes, assim como a
subversão completa à ideia de totalidade e de coerência. No
âmbito das artes, partindo desse panorama desconcertante, o
professor e crítico literário Giacomo Debenedetti denominou
personaggio particella (personagem partícula) o sujeito que,
ao figurar pelos romances e obras de arte, fora totalmente
desqualificado em relação ao personaggio uomo, seu antecessor,
o protagonista dos romances de formação que viam na literatura
a possibilidade de representar a vida como ela é. No entanto,
de que vida seria possível falar no pós-guerra? De que espécie
de sujeito? Debenedetti, referindo-se ao romance moderno,
sintetiza a questão ao afirmar que
assim que iniciamos a ler romances modernos,
somos golpeados por um fato bastante
desconcertante. Do retrato das personagens
desaparece, quase sem exceção, qualquer
resquício de beleza física, especialmente no
rosto, que é a parte mais expressiva da pessoa.
[...]. Depois, com o final da narrativa naturalista,
[...] começa, no romance e nos contos, a
vitoriosa invasão do feio, que ocupará todo o
território. [...]. No âmbito italiano, observemos
as personagens de Pirandello e de Federico
Tozzi, os dois verdadeiros iniciadores do romance
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moderno da Itália. Colocados juntos, os rostos e
as figuras daquela gente ficam um pouco aquém
da moderna Corte dos Milagres: um repertório
de representação do esquálido, do hostil, do
mal-humorado, do repulsivo, representados
pelo personagem particella [...] O particella faz
parte de uma multidão de inaptos, perturbados,
acusados que sequer foram comunicados de seus
crimes, condenados sem qualquer conhecimento
do processo, ora maníacos sedentários, ora
vagabundos,
excêntricos,
raivosos.
Seus
destinos [...] se frustram em uma existência
depauperada, degradada, amputada, marcada
pela terrível solidão: um isolamento glacial,
quebrado de repente por diálogos de manuais
de conversação. Então, nas relações com o
mundo e com os objetos: incomunicabilidade,
ou seja, impotência para transmitir ou receber
informações,
incapacidade
de
controle
sobre as coisas, consciência da paralisia,
estranhamento, inautenticidade, insignificância.
(1988, p.67-68 - tradução nossa

Esse conjunto de personagens degradadas representou,
no contexto artístico, a mesma ideia de depravação e destruição
sofrida pelo sujeito. Diante de um mundo em pedaços, coube
aos artistas responderem ao caos por intermédio das figuras
feias, fraturadas, distorcidas, disformes e metamorfoseadas que
passaram a transitar livremente pelas galerias de arte e pelos
livros de Literatura. Se o espírito moderno era caracterizado
pela fragmentação e pela decomposição, como afirma Eliane
Robert Moraes em O corpo fragmentado, o mundo só poderia
ser revelado aos pedaços. O corpo, nesse sentido, foi o primeiro
elemento a ser atacado e desconstruído:
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Se o corpo pode ser tomado como a unidade
material mais imediata do homem, formando
um todo através do qual o sujeito se compõe e
se reconhece como individualidade, num mundo
voltado para a destruição das integridades ele
tornou-se, por excelência, o primeiro alvo a ser
atacado. Os artistas modernos inauguraram
uma problematização do corpo que só encontra
precedentes no período a que se convencionou
chamar de Renascimento, quando a descrição da
morfologia humana tornou-se igualmente, ainda
que motivada por interrogações diversas, uma
obsessão nas artes plásticas e na literatura. [...]
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)

Seguindo por essa perspectiva, o Surrealismo foi uma
das grandes vertentes literárias e artísticas que esquartejou,
decapitou, estilizou e metamorfoseou o corpo humano. Antes
do grupo francês - liderado por André Breton -, no final do século
XVIII o homem guilhotinado já era um dos temas recorrentes entre
os gravuristas que procuravam representar a figura humana.
Muitas dessas gravuras, conforme afirma Moraes, focalizava
[m] a cabeça de uma vítima, ainda sangrando, suspensa pelas
mãos sombrias e anônimas de um carrasco, numa evocação do
gesto triunfante de Perseu ao segurar a cabeça monstruosa da
Medusa (2012, p.17).
Exibir a cabeça decapitada significava enfatizar o delito
do pecador e desmascará-lo definitiva e publicamente,
fixando na memória a imagem horrenda do monstro humano.
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Nesses termos, o ideário de homem perfeito, íntegro e nobre,
cujos traços eram harmoniosos e belos, desaparecia das
representações que pretendiam fixar a imagem do humano.
O interesse pela decomposição do corpo e pela decapitação,
destarte, antecedeu os surrealistas. Desde o século XIX, para
exemplificar, a história de Salomé – a jovem lasciva que pediu a
cabeça de São João Batista ao rei Herodes – era recorrente nas
artes plásticas. O conhecido quadro que Henri Regnault expôs
no salão Parisiense de 1870 foi um dos estopins que motivou
inúmeros artistas a representarem a insinuante personagem
bíblica. Dentre esses artistas estão Gustave Moreau, Pierre Puvis
de Chavannes, Aubrey Beardsley e, nos primórdios do século XX,
Gustav Klimt. Na Literatura, Oscar Wilde, Stéphane Mallarmé,
Gustave Flaubert e Joris-Karl Huysmans também se deixaram
dominar pelo fascínio de Salomé, cuja terrível história representa
uma temática recorrente na estética modernista: a privação da
unidade do corpo.
Partindo dessa ideia de desconstrução corpórea,
interessa-nos ultrapassar a problemática do corpo decapitado
ou esquartejado (tão brilhantemente explorada por Salvador
Dalí, Pablo Picasso, René Magritte, Hans Bellmar) para pensar
nos corpos em movimento, os corpos em crise, os corpos
descontrolados que, especialmente a partir do início do século
XX, figuraram na Literatura, com especial vigor, em terras
brasileiras, nas narrativas insólitas de Murilo Rubião.
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HOMENS EM CRISE: CORPOS EM CRISE

O século XX, especialmente a década de trinta, foi marcado
por uma série de convulsões sociais, econômicas e políticas
que, iniciadas a partir da Primeira Guerra Mundial, abalaram
profundamente a consciência do homem sobre si mesmo.
Desprovida de qualquer senso de verdade ou coerência, a figura
humana entrou em crise. Não foi ao acaso que, nesse período, os
surrealistas subverteram os limites entre o homem e a “coisa”, não
sendo raras as ocorrências de obras de arte que zombavam dos
limites entre o animado e o inanimado, o humano e o inumano,
o possível e o impossível, o real e o imaginário. Ao mesmo
tempo em que o Surrealismo buscava libertar os objetos de sua
funcionalidade, atribuindo-lhes outros sentidos e valores e, assim,
colocando em xeque seus limites, outros escritores que não faziam
parte do grupo francês também pretendiam, por intermédio de
suas penas e tinteiros, questionar os limites do homem. O corpo,
nesse contexto, passou a desafiar as leis da natureza.
No âmbito da Literatura, um exemplo pertinente dessa
maneira peculiar de lidar com o corpo foi a obra do tcheco Franz
Kafka, um dos grandes escritores modernos que superaram
a tese oitocentista de que a literatura seria o espelho da vida
miúda, sempre representada pelo personagem “tipo” – usando
a nomenclatura de Lukács – ou pelo personaggio uomo,
empregando o termo de Debenedetti. Em sentido oposto, Kafka
ultrapassa os limites do corpo humano e da verossimilhança para
nos apresentar um homem/barata, um homem desumanizado,
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um ser metamorfoseado que nos enoja justamente por englobar,
em sua constituição psicológica, parte das características dos
tantos homens/insetos impotentes construídos e absorvidos
pela modernidade.
Em Metamorfose, novela publicada em 1915, Gregório
Samsa acorda e vê seu corpo transformado no de um inseto sem
ter ideia de quando ou como a mutação havia acontecido.
Numa manhã, ao despertar de sonhos inquietantes,
Gregório Samsa deu por si na cama transformado
num gigantesco inseto. Estava deitado sobre o
dorso, tão duro que parecia revestido de metal,
e, ao levantar um pouco a cabeça, divisou o
arredondado ventre castanho dividido em duros
segmentos arqueados, sobre o qual a colcha
dificilmente mantinha a posição e estava a ponto
de escorregar. Comparadas com o resto do corpo,
as inúmeras pernas, que eram miseravelmente
finas, agitavam-se desesperadamente diante de
seus olhos. Que me aconteceu? — pensou. Não
era nenhum sonho. O quarto, um vulgar quarto
humano, apenas bastante acanhado, ali estava,
como de costume, entre as quatro paredes que
lhe eram familiares. Por cima da mesa, onde
estava deitado, desembrulhada e em completa
desordem, uma série de amostras de roupas:
Samsa era caixeiro-viajante. [...] Olhou para o
despertador, que fazia tique-taque na cômoda.
Pai do Céu! — pensou. Eram seis e meia e os
ponteiros moviam-se em silêncio, até passava
da meia hora, era quase um quarto para as sete.
O despertador não teria tocado? Da cama, viase que estava corretamente regulado para as
quatro; claro que devia ter tocado. Sim, mas seria
possível dormir sossegadamente no meio daquele
barulho que trespassava os ouvidos? Bem, ele
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não tinha dormido sossegadamente; no entanto,
aparentemente, se assim era, ainda devia ter
sentido mais o barulho. Mas que faria agora? O
próximo trem saía às sete; para o apanhar tinha
de correr como um doido, as amostras ainda não
estavam embrulhadas e ele próprio não se sentia
particularmente fresco e ativo. E, mesmo que
apanhasse o trem, não conseguiria evitar uma
reprimenda do chefe, visto que o porteiro da firma
havia de ter esperado o trem das cinco e há muito
teria comunicado a sua ausência. O porteiro era
um instrumento do patrão, invertebrado e idiota.
Bem, suponhamos que dizia que estava doente?
Mas isso seria muito desagradável e pareceria
suspeito, porque, durante cinco anos de emprego,
nunca tinha estado doente. (KAFKA, s/d.)

Sem conseguir levantar-se da cama e enquanto tentava
organizar os pensamentos sobre o que estava ocorrendo, o
narrador Samsa só consegue pensar no trabalho, no horário
que não conseguiria cumprir e, sobretudo, na reação do
chefe. Dada à situação do protagonista, é perturbadora para
o leitor que espera uma reação de incredulidade, raiva ou
desespero a insistente preocupação de Gregório Samsa com os
afazeres do dia a dia, com a rotina e com o cumprimento de
suas enfadonhas obrigações. Em face de todos esses fatores,
Giacomo Debenedetti sustenta que Samsa é uma personagem
particella perfeita, pois: aquele inseto nojento é a imagem da
sua verdadeira identidade de homem subordinado, humilhado,
limitado sempre à obediência sem um preciso porquê do mundo
que o comanda, o despreza[...]. Gregor é um empregado da vida
(1988, p.91 - tradução nossa).
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A agonizante morte em função da infecção provocada por
uma maçã arremessada contra ele pelo pai, ao final da narrativa,
foi a aceleração de um processo que já vinha ocorrendo havia
décadas: a morte lenta do homem prisioneiro do relógio, do
trem, da máquina do ponto, das obrigações, da família. Partindo
desse princípio, é possível atribuir à metamorfose e à morte de
Samsa um caráter libertador, pois somente assim ele estaria
liberto da mediocridade de uma existência degradada e sem
sentido. No entanto, nem mesmo a escolha pelo fim foi dele,
um eterno subordinado. Para Eliane Robert Moraes, “em Kafka
[...] assiste-se a um espetáculo lento e progressivo de catatonia,
no qual a metamorfose surge como resultado de um estranho
afrouxamento da vida e das ações” (MORAES, 2012, p.86).
Nesse sentido, a mutação involuntária de Gregório Samsa
difere das metamorfoses por encantamento dos contos de fadas
ou do mundo maravilhoso de Harry Potter. No caso dos clássicos
dos irmãos Grimm, de Perrault ou de Andersen, por exemplo,
o processo metamórfico geralmente confere certo poder ou
utilidade àquele ou àquilo que se transforma, ao contrário do que
ocorre em Metamorfose, novela em que a mutação indesejada
pode ser entendida como desistência da vida ou como derrota.
A madrasta de Branca de Neve se transforma em uma
velha senhora para não ser reconhecida; os ratos, em Cinderela,
para levá-la ao baile, assim como uma abóbora vira a carruagem
que conduzirá a jovem. Em Pinocchio, um pedaço de lenha se
transforma em menino para contentar o criador Geppetto,
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desejoso por um filho. No caso da novela de Kafka, assim como
ocorre nos contos de Murilo Rubião, essa ideia de poder é sempre
frustrada, pois as mutações vividas pelas personagens são quase
sempre involuntárias e sem sentido, não têm finalidade alguma,
seja poder ou punição por algum pecado cometido. Considerado
por Antonio Candido o iniciador do gênero fantástico no Brasil, o
mineiro de Carmo de Minas criou uma galeria de personagens que,
ao transitarem entre o real e o imaginário, expõem as fraquezas
e a perplexidade do homem dos primórdios do século XX. Por
intermédio de personagens cujos corpos são ilimitados, Rubião
inaugura uma espécie de grau zero em que todos os seres vivos
se encontram em constante transformação e inter-relação. Não
obstante a mobilidade metamórfica, essas criaturas são sempre
prisioneiras de um destino que jamais compreendem. Esboça-se,
destarte, certa crítica ao antropocentrismo, comum nas artes do
pós-guerra. Moraes (2012, p.89) denomina “estética desumana”
essa nova forma de colocar em discussão os limites do humano
e seu corpo. Em um mundo que viu o homem ser destruído pelo
próprio homem, deliberadamente, o mesmo ímpeto destrutivo
instaurado pela guerra reverberou na arte, sendo que a forma
encontrada por alguns artistas para representar esse caos foi
a decomposição da figura humana, a libertação da lógica e do
ordenamento racional das coisas.
Para Moraes, as razões que motivaram tal formulação
artística estão relacionadas a três fatores: ao desejo de oposição
aos discursos humanistas que não consideravam o homem em
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suas particularidades; à vontade de responder às cenas de horror
que viravam rotina, evidenciando a falta de sentido em um
mundo que caminhava para a destruição em massa; à urgência
em se repensar as noções de totalidade e de conferir um novo
sentido à vida. A desarticulação artística do corpo, portanto,
está diretamente relacionada à ideia de desestruturação e
aniquilação existencial vivenciada pelo homem.
No caso das narrativas de Murilo Rubião, o homem tenta
não desaparecer. Paradoxalmente, torna-se indestrutível,
pois, metamorfoseado, ultrapassa os limites de sua própria
existência antropomórfica, mescla-se a outros seres para
permanecer vivo. Usando outros termos, o homem reinventase, parte para o impossível com o intuito de sobreviver ao caos.
Maurice Blanchot, em enigmática formulação, afirmava que
o homem é o indestrutível que pode ser infinitamente destruído.
Se não há limites para a destruição do homem, assevera Eliane
Robert Moraes,
então a sua desfiguração só pode realizar-se
enquanto um processo interminável, sem jamais
alcançar um estado definitivo e absoluto. Se
a medida do homem é o impossível, qualquer
tentativa de fixar-lhe uma imagem última
torna-se igualmente uma tarefa impossível.
(2012, p.153)

Luigi Pirandello, um dos grandes escritores modernos,
juntamente com Kafka e Dostoiévski, em seu mais conhecido
ensaio, L’Umorismo, defendia a ideia da impossibilidade de
encontrar respostas para o mundo moderno, especialmente o
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período do pós-guerra, na racionalidade ou nas generalizações.
Ademais, a noção de realidade é sempre colocada em discussão
pelo escritor siciliano, cuja arte umoristica primava por uma
perspectiva polivalente do real, do homem e da arte, como
afirma Arcangelo Leone De Castris:
Lá onde a arte em geral representa uma
realidade
pacificada,
concordante,
uma
realidade animada e dominada por valores e
ideais, o humorismo nasce para representar
uma realidade contraditória, complexa, uma
imagem polivalente do real. Este é, então, a arte
dos períodos históricos da decadência, quando
a imagem externa, aparentemente ordenada
e objetiva do mundo, esconde um contraste
irremediável, uma desagregação de suas linhas e
de seus elementos constitutivos. É precisamente
agora que a arte umoristica, sempre possível,
se torna necessária: uma arte descritiva não
poderia produzir nada além de uma imagem
falsa do real, porque naquele momento histórico,
a vida é falsificação, hipócrita aparência; uma
arte que, ao contrário, queira ser realista, isto
é, conhecimento e não evasão, só pode ser
umoristica, de decomposição até o amargo fim,
corrosiva e questionadora. Exatamente através
da decomposição da realidade aparente, através
da deformação paródica e da desmistificação
das estruturas lógicas, morais, sociais de seu
tempo, o humorista consegue captar, com olhar
aterrorizado, a condição trágica do homem.
(1971, p.17-18 - tradução nossa)

Em tempos de modernidade, a realidade havia entrado
em colapso, juntamente com a noção de verdade, tornandose impossível entender o mundo por intermédio da lógica,
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exclusivamente. Segundo afirma Pirandello em um trecho de
L’Umorismo, o homem tem, em si mesmo, uma “maquininha
infernal”,
uma espécie de bomba que coloca em
comunicação o cérebro e o coração. Os senhores
filósofos a chamam LÓGICA. O cérebro bombeia,
com ela, os sentimentos do coração. No filtro, o
sentimento deixa tudo que tem em si de quente,
turvo: se refrigera, se purifica, se I-DE-A-LI-ZA.
Um pobre sentimento, assim, despertado de um
caso particular, de uma contingência qualquer,
dolorosa, bombado e filtrado pelo cérebro
através da maquininha, torna-se uma ideia geral.
O que resulta? Que nós não devemos afligir-nos
unicamente por aquele caso particular, por aquela
contingência passageira; mas devemos intoxicar
a vida com o extrato concentrado, a corrosiva
dedução lógica. E muitos desgraçados acreditam
curar-se, assim, de todos os males dos quais o
mundo está cheio, e bombeiam e filtram, até que
o coração reste árido como um pedaço de cortiça
e o cérebro seja como um armário de farmácia
cheio daqueles frascos com etiquetas pretas
que trazem um crânio, uma cruz e uma legenda:
VENENO. O homem não tem, da vida, uma ideia,
uma noção absoluta, mas um sentimento mutável
e variado, segundo os tempos, os casos, a sorte.
Agora a lógica, abstraindo dos sentimentos as
ideias, tende a fixar aquilo que é móvel, mutável,
fluido; tende a dar um valor absoluto ao que é
relativo. E agrava, assim, um mal já grave em si
mesmo. Porque a primeira raiz do nosso mal é
esse sentimento que nós temos da vida. A árvore
vive e não se sente viver: para ela, a terra, o sol,
o ar, a luz, o vento, a chuva, não são coisas que
ela também não seja. O homem, ao contrário,
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ao nascer é tocado por este triste privilégio de
sentir-se vivendo, com a bela ilusão que resulta
em tomar como realidade fora de si aquele seu
interno sentimento de vida, mutável e variável.
(2009, p.172)

Desse trecho de L’Umorismo emerge, claramente, a ideia
de que a lógica, ou a razão, é entendida por Pirandello como uma
faca de dois gumes: de um lado, concede ao homem o privilégio
de “ver-se vivendo” e ter consciência da própria existência; de
outro, leva-o à descoberta das próprias limitações. Conhecer
a realidade, assevera Pirandello, significa compreender que
temos em nossa cabeça uma lanterninha que projeta uma luz
mais ou menos ampla, que só ilumina uma pequena parcela do
todo, deixando nas sombras boa parte daquilo que pensamos
conhecer. Dessa forma, como é possível acreditar em uma única
realidade, em um único discurso, em uma única ideia de homem?
Partindo desse pressuposto, ao apresentar seres que
engordam vertiginosamente ou emagrecem até desaparecer;
homens que se transformam em animais ou que retiram outros
homens dos bolsos; mulheres em permanente gestação ou que
veem brotar flores da própria barriga, Rubião atenta para um
fato amplamente explorado pela estética moderna: a negação
das generalizações. Pirandello, em ensaio intitulado Advertência
sobre os escrúpulos da fantasia, publicado em 1921, ilustra
a questão de maneira interessante. Segundo o escritor e
dramaturgo italiano,
há, na história natural, um reino estudado pela
zoologia, porque povoado pelos animais. Entre os
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muitos animais que o povoam, acha-se incluído,
também, o homem. [...] Ao homem de que fala
o zoólogo não pode acontecer nunca a desgraça,
digamos, de perder uma perna e mandar que lhe
ponham uma de pau; ou de perder um olho e
mandar que lhe ponham outro de vidro. O homem
do zoólogo tem sempre duas pernas, nenhuma
delas de pau; tem sempre dois olhos, nenhum
deles de vidro. E é impossível contradizer o
zoólogo. Porque o zoólogo, se lhe apresentarmos
um fulano com uma perna de pau ou com um
olho de vidro, responderá que não o conhece,
porque aquele não é o homem, mas um homem.
É verdade, porém, que todos nós, por nossa vez,
podemos responder ao zoólogo que o homem
que ele conhece não existe e que [...] existem os
homens, nenhum dos quais é igual ao outro, e
que podem, inclusive, por uma desgraça, ter uma
perna de pau ou um olho de vidro. (1981, p.315)

As generalizações do zoólogo, espécie de metáfora para
a sociedade, não passam de ilusões, pois o homem vive em
constante transformação, fato largamente explorado por
Rubião, um atento leitor de Pirandello. Suas personagens vivem
em constante devir, em perpétua mutação, vestindo máscaras
o tempo todo na tentativa de adaptação a um mundo caótico.
Marisa Martins Gama-khalil, em As metamorfoses do corpo
e a construção do fantástico nas narrativas de Murilo Rubião,
coloca em discussão o uso da metamorfose como mote para
provocar a hesitação nas narrativas fantásticas, pois o homem
vive em constante metamorfose, fato que naturalizaria, de certa
forma, o processo metamórfico. No entanto, de acordo com
a pesquisadora, a metamorfose, no caso de Rubião, deve ser
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entendida como “tema do eu”, como metáfora da condição do
sujeito moderno contemporâneo que busca, incessantemente,
“ser outro” para adaptar-se.
Teleco, o coelhinho exemplifica satisfatoriamente a ideia de
metamorfose como busca de pertencimento. A narrativa inicia
quando o protagonista, em forma de coelho, se aproxima de
um homem enquanto este, absorto nos próprios pensamentos,
contemplava o mar. O coelhinho cinzento pede um cigarro e,
após um curto diálogo, é convidado a morar com o narrador.
Como ocorre na grande maioria das histórias de Rubião, o fato de
um coelho falar ou, em seguida, transformar-se em uma girafa,
não surpreende seu interlocutor. A convivência segue tranquila
até o dia em que Teleco resolve envolver-se com uma mulher.
Conta-nos o narrador que
o primeiro atrito grave que tive com Teleco ocorreu
um ano após nos conhecermos. Eu regressava da
casa de minha cunhada Emi, com quem discutia
asperamente sobre negócios de família. Vinha
mal-humorado e a cena que deparei, ao abrir a
porta da entrada, agravou minha irritação. De
mãos dadas, sentados no sofá da sala de visitas,
encontravam-se uma jovem mulher e um mofino
canguru. (RUBIÃO, 2010, p.54)

Irritado, o narrador não acreditava que se tratasse do
travesso coelhinho, que então se transformou em perereca para
dirimir a dúvida. Afirmou, também, que a partir daquele dia
seria apenas homem, usaria o nome de Antônio Barbosa e que
Tereza, a bela jovem, viveria com eles. E permaneceu na forma
de canguru por longo período, acreditando, sinceramente, ser
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homem. A impossibilidade de conviver com os maus modos de
Antônio Barbosa, além do silencioso e doloroso amor por Tereza,
levaram o narrador a expulsar o casal de sua casa. O destino
do coelhinho Teleco foi a exploração comercial de seu poder
pela amada, que passou a exibi-lo em um circo. Desiludido e já
sem conseguir controlar suas metamorfoses, retorna à casa do
amigo, onde morre na forma de uma criança encardida e sem
dentes. Era, finalmente, homem.
Em Teleco, o coelhinho, o corpo, desprovido de uma
constituição única, se configura como uma espécie de
instrumento de adequação, pois migra de uma forma a outra
com o intuito de alcançar seus objetivos: agradar aos outros e
transformar-se em homem. No entanto, a tentativa é frustrada.
Ao chegar à metamorfose perfeita, ou a mais desejada, o
processo metamórfico e existencial acaba, dando-nos a ideia de
que a busca por uma única identidade, um único modo de ser,
fixo e imutável, tornou-se impossível. Em um mundo caótico e
instável como o moderno, vive-se na medida em que é possível
transformar-se. Nesse sentido, o corpo desgovernado de
Teleco representava esse processo infinito de devir, que pode
ser entendido como vida, simplesmente. O aprisionamento de
Teleco a um único corpo, ou a realização de seu desejo mais
ardente, levou-o à morte.
O desejo também é um dos temas de Bárbara, narrativa
de Rubião que nos faz pensar nos ilimitados apetites que
atormentam o ser humano e na maneira peculiar como o escritor
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mineiro lida com a figura feminina em alguns de seus contos. A
protagonista se alimenta de coisas não comestíveis e, à medida
que seus desejos são satisfeitos pelo pacato marido, engorda
vertiginosamente a ponto de ter que ir morar em um navio por
não caber mais em nenhuma casa. Desde menina, Bárbara já
demonstrava um temperamento estranho e um tanto perverso:
Enquanto me perdurou a natural inconsequência
da infância, não sofri com as suas esquisitices.
Bárbara era menina franzina e não fazia mal que
adquirisse formas mais amplas. Assim pensando,
muito tombo levei subindo em árvores, onde os
olhos ávidos da minha companheira descobriam
frutas sem sabor ou ninhos de passarinho. Apanhei
também algumas surras de meninos aos quais
era obrigado a agredir unicamente para realizar
um desejo de Bárbara. E se tornava com o rosto
ferido, maior se lhe tornava o contentamento. [...]
Às vezes relutava em aquiescer às suas exigências,
vendo-a engordar incessantemente. Entretanto,
não durava muito a minha indecisão. Vencia-me
a insistência de seu olhar. (RUBIÃO, 2010, p.27)

Bárbara pediu o oceano, um baobá, um navio e, por último,
uma estrela. Ao contrário de seus desejos sempre grandiosos e
de seu corpo imenso, pariu um menino feio e raquítico que jamais
cresceu. Bárbara o repeliu desde o começo, não em função de
sua aparência, mas porque ela não o havia desejado, fazendo
questão de deixá-lo chorar de fome enquanto seus volumosos
seios jorravam leite.
O corpo sem limites de Bárbara, mulher que “gostava
somente de pedir; pedia e engordava” (RUBIÃO, 2010, p.27),
contradiz a ideia defendida pelos surrealistas e por André Breton
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de que a mulher seria capaz de redimir a desgraça humana.
Segundo Moraes, “o autor de Nadja sempre retorna à utopia da
redenção pela mulher amada, tal como evidencia em diversos
textos como Poisson soluble ou L’amour fou” (MORAES, 2012,
p.154).
De acordo com Bataille, citado por Moraes (2012, p.154),
nas sociedades humanas as mulheres, assim como as flores,
tendem a encarnar os mais elevados ideais de amor e beleza;
todavia, não é descabido observar que se afirmamos a beleza
das flores é porque elas parecem estar em conformidade com
aquilo que deve ser, ou seja, por representarem, no que lhes
diz respeito, o ideal humano. Nesses termos, a figura feminina é
mais simbólica do que real.
No entanto, essa perspectiva pura e elevada da mulher é
fortemente desconstruída nos contos de Murilo Rubião. Suas
personagens femininas são comumente problemáticas, como
pudemos observar nos dois exemplos citados até aqui: Tereza
e Bárbara, cada uma a seu modo, exploram ardilosamente
seus companheiros a fim de obterem benefícios. Ambas
desmistificam e contrariam a doçura e o amor materno que
fazem parte do ideário feminino. Usando os termos de Pirandello,
tais personagens fogem completamente às generalizações,
integrando a galeria dos tantos anti-heróis modernos, sujeitos
sem caráter, sem escrúpulos e sem limites.
Aglaia é outro conto perfeitamente ilustrativo a esse
respeito. A protagonista é uma mulher que permanece em
constante estado de gravidez, contrariando as leis da natureza
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por intermédio de um corpo completamente desgovernado.
As gestações, com o passar do tempo, sequer obedecem ao
número de meses necessários para a formação daquilo que ela
denominava “coisas”.
A banalização da vida é um dos caminhos interpretativos
para Aglaia, narrativa que aponta para o processo de coisificação
do ser humano instaurado pela modernidade. O corpo feminino
em gestação perpétua, apesar do uso de todos os anticonceptivos
possíveis e da total inexistência de contato físico entre Aglaia e
o marido, se assemelha a uma das tantas máquinas modernas
que, de forma vertiginosa, produz “coisas” descontrolada e
incessantemente.
O mesmo processo de aceleração vivenciada pelo corpo
ocorre em O homem do boné cinzento, mas em sentido contrário,
como forma de encurtamento acelerado da vida. Nesse
desconcertante conto, um dos protagonistas, Artur, suspende
a própria vida para acompanhar os passos de Anatólio, um
misterioso forasteiro que chega para morar na sua rua. Intrigado
com a falta de informações sobre o recém-chegado e curioso
sobre o rápido processo de emagrecimento vivido por ele, Artur
não percebe a inutilidade da própria vida, cujo sentido passou
a ser a observação da vida do outro, seus passos, as visitas que
recebia, seu ininterrupto emagrecimento.
Artur passava o dia espreitando-o, animado por
uma tola esperança de vê-lo surgir antes da hora
predeterminada. Não esmorecia, vendo burlados
os seus propósitos. A sua excitação crescia
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à medida que se aproximava o momento de
defrontar-se com o solitário inquilino do prédio
vizinho. Quando os seus olhos o divisavam,
abandonava-se a uma alegria despropositada:
- Olha, Roderico, ele está mais magro do que
ontem! (RUBIÃO, 2010, p.152)

A ausência de sentido na vida de Artur, logicamente
relacionada à ociosidade característica dos habitantes das
cidades interioranas que servem como cenário para as
narrativas de Rubião, levaram-no a se conectar de maneira
tão intensa com o homem do boné cinzento que o fim de um
representou, também, o fim do outro, em uma espécie de
contaminação. Anatólio, após sumir definitivamente debaixo
de seu boné xadrez, incendiou-se, no mesmo instante em que
o corpo de Artur diminuiu espantosamente até transformarse em uma bola negra a rolar na mão de seu atônito irmão. Ao
mesmo tempo em que o sumiço de Anatólio tem um caráter
fantástico e inexplicável, a metamorfose de Artur parece ter
alguma significação: o esvaziamento da vida sem sentido, inútil,
alicerçada no vácuo. Privado se seu objeto de contemplação,
nada restava da humanidade de Artur, sujeito transformado em
coisa. O externo, destarte, sobrepõe-se facilmente ao interno,
pois, desprovido de uma identidade que o caracterize, o sujeito,
à deriva, tem sua singularidade construída com base em um
outro, em algo que se encontra fora dele mesmo.
De acordo com Davi Arrigucci Jr. (1987, p.150), o tema da
modificação e da metamorfose se torna uma obsessão para
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Murilo Rubião ao longo dos anos. As mutações recorrentes
estão relacionadas à instabilidade do ser e, indo além, à questão
da identidade não fixada. No caso d’O homem do boné cinzento,
por intermédio da destruição física do corpo, Rubião aponta
para a desconstrução ou a gradativa extinção da personalidade.
Ao viver para observar o outro, a personagem do conto perdese definitivamente de si mesma, ao mesmo tempo em que
parece sugar a energia do ser observado, que vai se tornando
transparente até desaparecer de vez.
Na estética de Murilo Rubião, o jogo metamórfico
com o corpo pode ser depreendido como um repositório de
experimentações um tanto lúdicas, um tanto trágicas e um
tanto insólitas que remetem a certa ânsia pela sobrevivência
a qualquer custo. Das cabeças decepadas e expostas sem vida,
comuns nas artes do século XVIII, migra-se para um universo
de corpos vivos, todavia adulterados, que apontam para a
desestruturação sociológica e psicológica do homem. A violência
como a estrutura física é atacada e denegrida em suas bases,
bem como em sua capacidade de fixar uma imagem coerente
do homem, dialoga perfeitamente com a incapacidade do ser
humano moderno de dar sentido à própria vida, alicerçada
no mesmo vazio que “coisificou” Artur, os filhos de Aglaia e o
apetite de Bárbara, e que também classificou em cifras o poder
de transformação de Teleco.
Esse conjunto de corpos acelerados, transfigurados e
desobedientes expostos por Rubião em seus contos provoca um
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profundo desconforto que vai além da ocorrência dos elementos
insólitos que caracterizam sua obra, mas que, ao mesmo tempo,
alertam para a ruptura violenta entre o ser humano e todas as
suas idealizações, levando-o a perceber que ele pode ser tudo,
pois já não é mais nada.
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O FANTÁSTICO E A ALEGORIA NO
CONTO BÁRBARA DE MURILO RUBIÃO
Joaz Silva de Melo

No mundo fantástico que Murilo Rubião constrói suas
narrativas, as coisas não estão no seu devido lugar. Um homem
para consultar um gerente precisa aguardar numa fila infinita,
uma mulher, que não desejava de forma alguma ter filhos, dá
luz a inumeráveis crianças. Um coelho que desejava ser homem
através de metamorfose, só atinge seu objetivo quando morre,
tornando-se uma criança. Nesse estranho universo composto
pela ótica rubiana, destacamos a narrativa de uma mulher que
não é retratada comendo coisa alguma, mas que engordava
monstruosamente: Bárbara, personagem do conto que leva seu
nome.
Bárbara é uma mulher insaciável que traz a miséria
para sua família enquanto nutre seu desejo de consumo, se
transformando numa anomalia gigante à medida que tem seus
anseios atendidos por seu marido.
Os monstros são marca registrada da literatura mundial,
muitos marcaram época como Frankenstein, de Mary Shelley,
Drácula, de Bram Stoker, entre outros. Na literatura grega, eles
já se faziam presentes, por exemplo, na epopeia A Odisseia, que
narra a história de Odisseu em seu retorno para Ítaca, após lutar
na guerra de Tróia, esse trajeto é marcado por ataques de seres
descomunais como o ciclope Polifemo ou as harpias.
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Conforme o pesquisador Julio Jeha, os “monstros
corporificam tudo o que é perigoso e horrível na experiência
humana” (2007, p.7). Se observarmos assim, veremos que a
natureza desses seres é bem diversificada e complexa para
representar esse aspecto tão multifacetado do ser humano.
Jeha propõe que os monstros são metáforas dos medos
apresentados pelo homem através do tempo. Por exemplo: os
monstros das epopeias homéricas residiam principalmente no
mar e em ilhas, ilustrando, assim, o receio que o homem possuía
de visitar lugares remotos ou se aventurar mar afora. Assim,
sendo um reflexo do medo humano, os monstros evoluíram
com o passar do tempo, seguindo as constantes mudanças da
sociedade. Por isso, nos deparamos com uma grande variedade
de perigos e horrores que cercam os homens através do tempo,
assim temos uma grande variedade de monstros.
Os monstrengos sempre encontraram berço e jazigo
na literatura fantástica, essa que é marcada por apresentar
uma realidade diegética bem semelhante à do leitor e, dentro
desse mundo, fazer surgir um acontecimento sobrenatural
que quebra com as regras conhecidas pelo leitor (ROAS, 2014,
p.32). As monstruosidades, em boa parte das representações do
Fantástico, são responsáveis por ser o elemento rompedor dessa
barreira chamada de realidade.
O vocábulo “monstro” é explicado pelo dicionário como:
1- Produção animal ou vegetal contrária à ordem
regular da natureza. 2- Ser monstruoso das lendas.
3- Animal de tamanho extraordinário. 4- Pessoa
muito feia. 5- Pessoa perversa, desnaturada.
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6- Prodígio, portento, assombro (a boa parte).
7- Objeto doméstico (colchão, eletrodoméstico,
móvel, etc. 8- Monstruoso; colossal. 9- Muito
grande (em quantidade). (AURÉLIO, 2018)

Assim, podemos conceituar os monstros como seres que
não pertencem à nossa realidade comum, mas uma variação
extraordinária dessa, podendo também ser classificado como
pessoas e objetos, não apenas criaturas fantásticas.
O pesquisador Jaudy, em sua dissertação sobre monstros,
afirmou:
Embora não haja um consenso quanto a sua
origem, etimologicamente a raiz do conceito é
originária da antiga palavra monstrum (que vem
do latim e está relacionada à palavra monstrare,
isto é, mostrar, advertir, revelar, indicar com o
olhar, etc.). O termo, teológico, remete a um
presságio; para que tenhamos cautela, evitando
assim despertar a ira dos deuses. (2010, p.20)

Dessa forma, podemos observar que, etimologicamente, o
monstro serve como aviso de que as coisas não estão indo bem.
De forma análoga ao exposto pelo dicionário, quando se torna
monstruoso, o humano transforma-se em desumano (tanto em
temperamento quanto no aspeto físico), um animal se agiganta
etc. Isso com um intuito, uma função: postular a anormalidade
do mundo.
Para Julio Jeha, os monstros também possuem uma
função: “Eles nos ajudam a entender e organizar o nosso caos
e da natureza. Nas mais antigas e diversas mitologias, o monstro
aparece como símbolo da relação de estranheza entre nós e o
mundo que nos cerca” (2007, p.7).
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As aberrações auxiliam o ser humano a entender o mal que
existente nele próprio. Na tentativa de definir o mal, diversos
filósofos e pesquisadores não conseguiram ser objetivos.
Entretanto, na literatura, esse problema não existe, ele é
definível. O mal pode ser corporificado em um monstro e assim
se transforma em algo literalmente tangível, continuando com
seu aspecto horrendo.
A linguagem é nosso principal meio para representar o
mundo. Tudo o que existe, só é considerado assim por poder
ser expresso através da língua, seu poder é enorme, ao ponto
de materializar sentimentos, perigos, o próprio mal, etc. de uma
forma palpável. Como afirma o psicanalista Lacan: “A palavra
cria o real. O que não é nomeado não existe.” (LACAN apud
OLIVEIRA, 2015, p.3). O monstro pode ser feito à maneira do
autor, utilizando-se dos diversos recursos que possui, podendo
criar metamorfoses, antropomorfismos, etc. Assim como fez a
personagem Doutor Frankenstein, de Shelley, que selecionou
porções das mais diversas fontes e criou seu próprio monstro.
Como visto, o monstro é diversas vezes apresentado
como metáfora de algum mal que se apresenta no mundo.
Portanto, neste estudo, buscamos analisar a representação
da monstruosidade típica da contemporaneidade. Para tanto,
selecionamos o conto que carrega o nome da própria protagonista
“Bárbara”, de Murilo Rubião. Temos por objetivo entender o
perigo e horror que está personificado, e os acontecimentos
monstruosos e abusivos que envolvem a protagonista.
Procuramos também interpretar o que é denunciado pelo autor
neste conto, entendendo-o como uma alegoria.
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A ALEGORIA

Desde antes dos contos de fadas, desde as parábolas
bíblicas, a alegoria permaneceu no discurso e na literatura, como
propõe o filósofo Walter Benjamin: “A alegoria, tal como muitas
simples outras formas de expressão, não perdeu os eu significado
pelo simples fato de se tornar ‘antiquada’” (2016, p.171). Por isso,
ela precisou passar por algumas mudanças para se adaptar às
sociedades. Em citação de Benjamin, Creuzer propõe que “esse
amor pelo alegórico persistiu, e pareceu reacender-se com o
século XVI [...]. Nesse mesmo período, a alegoria tomou entre os
alemães uma orientação mais ética, se acordo com a seriedade
do seu caráter nacional” (CREUZER Apud BENJAMIN, 2016, p.178).
Essa constatação indica o que acontecerá nos séculos seguintes,
com a obra de Charles Perrault, dos Irmãos Grimm, as fábulas
didatizadoras terão seu apogeu literário e didático.
A fantasia não pode ter sua ligação com o real desprezada,
pois ela tem com este uma ligação intrínseca, por ser dele
proveniente. Ao que poderíamos chamar de processo de
“singularização” (CHKLÓVSKI, 2013, p.91), importando o termo
dos formalistas russos, a alegoria, como a arte, torna estranho
o conhecido para que este seja percebido de outra forma. De
acordo com Benjamin, isso se dá porque
enquanto o símbolo atrai a si o homem, o
alegórico irrompe das profundezas do ser para
ir ao encontro da intenção no seu caminho e a
abater. (...) Para resistir à queda na contemplação
absorta, o alegórico tem de encontrar formas
sempre novas e surpreendentes (2016, p.195)
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As alegorias desconcertam o homem, diferentemente da
linguagem comum que só apresenta a mensagem em si, a alegoria
retira toda automatização do ser em relação à mensagem,
tornando-a assim, mais assimilável.
A ALEGORIA NA OBRA DE MURILO RUBIÃO

A leitura alegórica do texto Fantástico é motivo de
controvérsias entre os teóricos: Todorov (2006) renega
completamente essa possibilidade, enquanto Roas (2014) admite
a possibilidade. Frente a isso, optamos pela visão que apoia esse
tipo de leitura, pois, o que faz Rubião “senão preencher seus
contos de alegorias modernas?” (SANTOS, 2006, p.5). A indicação
é clara, como aponta Jorge Schwartz: “são raros os momentos
na obra do Autor em que o elemento insólito, ou mesmo o
sobrenatural, não se converte em trampolim metafórico de
uma crítica social” (SCHWARTZ, 1981, p.77). Assim, podemos
observar que Rubião cria em suas obras uma série de críticas ao
modelo de sociedade em que vive, sendo essas intermediadas e
comunicadas através da alegoria.
Em carta a Rubião, Otto Lara Resende propôs: “Seus
contos não são apenas fantasia inventiva sem nexo. Há neles
uma lógica desesperadora, encharcado de vida, dolorosa e forte.
De tudo salta uma simbologia que deprime e choca” (RESENDE,
2016, p.32). Resende, como leitor contemporâneo de Rubião,
entendeu perfeitamente o que se comunica através das linhas
que compõem a obra rubiana. Através da fantasia, que ocorre
nesse mundo, o texto evoca a lógica corrente para mostrar
Monstruosidades do fantástico brasileiro

93

sua inutilidade e sua falta de sentido. Assim, reconhecendo a
realidade que não se mostra à primeira vista de seu mundo
empírico, “o leitor sai de seu livro desarticulado, sai de espinha
quebrada. Depois é preciso um esforço para voltar à estupidez
do chamado mundo real, com os miseráveis deveres pela frente”
(2016, p.31). Uma vez revelado o non sense do mundo real, o
leitor é desautomatizado e nota como o mundo realmente é, por
isso sai desarticulado e desmotivado.
“O fantástico como transfiguração lúcida da realidade
é escasso nos contos, e a possibilidade de conotação social
enriquece o signo narrativo, permitindo que ele se projete além
do fenômeno meramente ficcional” (SCHWARTZ, 1981, p.77).
Através do fantástico, o texto de Murilo Rubião tece críticas à
burocracia, ao trabalho alienado, ao sistema etc. Por exemplo,
no conto “A cidade”, a personagem principal, que fica impedida
de viajar devido à parada prolongada de seu trem, vai visitar uma
cidade desconhecida. Lá, o protagonista começa a fazer perguntas
para conhecer o local e os moradores. Apenas por essa ação, de
ser questionador, ele é preso, acusado por diversas testemunhas
de fazer perguntas. Entretanto, a personagem desconhecia que,
naquele lugar, as perguntas eram proibidas. Mesmo assim, ele é
preso e condenado. Sobre esse conto, aponta Jorge Schwartz: “Os
únicos que se salvam no sistema social desta cidade são os donos
do poder, que transgridem as leis por eles estabelecidas” (1981,
p.78). Embora fosse proibido fazer perguntas, o protagonista,
Cariba, é interrogado pela autoridade jurídica. Quando chama
a atenção para esse paradoxo, é explicado que “o sargento está
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acima de qualquer suspeição” (RUBIÃO Apud SCHWARTZ, 1981,
p.78). Embora não haja tanta clareza quanto à sua condenação,
Cariba fica preso até que alguém faça alguma pergunta, o que
não acontece.
Em linhas gerais, podemos colocar que a crítica da obra
rubiana se aplica à modernidade e suas implicaturas. Como
propõe Oliveira: “A tecnologia e o progresso em seus dois vieses
trouxeram glória e a decadência quando o homem se viu perdido
entre fé no novo e a descrença no progresso como solução para
os problemas do mundo” (OLIVEIRA, 2015, p.65). A desilusão
e a desmotivação, além da morbidez e do sentimento de
aprisionamento, são características das personagens de Rubião.
Tendo em vista todos esses pontos da obra de Murilo
Rubião, cabe-nos analisar qual ideia ou ideologia que queria
ser propagada pelo autor. Sobre esse assunto no texto
literário, o teórico Terry Eagleton, em seu livro Marxismo
e crítica literária, propõe que “podemos enxergar a literatura
como um texto, mas também como uma atividade social, uma
forma de produção social e econômica que existe ao lado de
outras formas semelhantes e que se inter-relaciona com elas”
(EAGLETON, 2011, p.109). Sob esse viés, pode surgir a pergunta
o que propunha Rubião ao questionar a modernidade? Ao
questionar a sociedade e seus costumes, juntamente com a
desvalorização do humano e a centralização econômica?
As personagens de Rubião mantêm uma visão desencantada
de mundo, para eles o fim é inevitável e terrível (o narrador de
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“Teleco, o coelhinho”, a personagem principal de “O convidado”,
etc). Esse estado de espírito liga Rubião a seu declarado mestre,
Machado de Assis. O Bruxo do Cosme Velho viveu numa época em
que a maioria dos literatos estava engajada numa produção que
questionasse o sistema político. Entretanto, ele não se envolvia
nesses assuntos, pois nutria certo ceticismo por questões
sociais (SCHWARZ, 2014, p.13). Esse ceticismo machadiano
está impregnado em Murilo Rubião. Embora ele teça críticas à
modernidade, Rubião não é divulgador de ideologia libertadora.
A única função social que pode ser atribuída à obra
rubiana é a desautomatização do leitor. Esta desfaz o efeito de
alienação imposto pela sociedade, de forma análoga ao teatro
de Brecht, com isso faz “com que o público questione atitudes e
comportamentos que consideram ‘naturais’” (EAGLETON, 2011,
p.119). Para obter esse efeito, Murilo Rubião, assim como Brecht,
“revela experiências habituais sob uma luz do não-familiar”
(2011, p.119). As mazelas sociais são reveladas, mas apenas para
conhecimento geral, pois nenhuma solução é oferecida. Sendo
este, um método de escrita usado por Rubião.
Murilo Eugênio Rubião nasceu em 1º de julho de 1916 na
cidade de Carmo, em Minas Gerais. Aos sete anos chegou a Belo
Horizonte, cidade onde se estabeleceria. Em 1935 ele se forma
em Humanidades, sendo orador de sua turma. Sua carreira
como escritor se inicia em 1947, quando publica O ex-mágico da
taberna minhota.
Até seu falecimento em 1991, Rubião ainda publicou Os
Dragões e Outros Contos (1965), O Pirotécnico Zacarias (1974),
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O Convidado (1974), A Casa do Girassol Vermelho (1977), O
Homem do Boné Cinzento e outras Histórias (1990). Mais que
fazer uma extensa obra, à vista de seus livros lançados, Rubião
se empenhava na reescrita e aprimoramento de seus contos,
buscando sempre a clareza. (NUNES, s/d.).
Detendo-se na oba desse contista, observamos que muitas
situações insólitas são denúncias e críticas. Sobre isso, ressalta
a pesquisadora Cinthia Oliveira, comentando o conto “O Exmágico da taberna minhota”: “Nessa narrativa, através desse
personagem do mágico, se instala a crítica à burocracia como
forma lenta de matar qualquer alegria ou magia do mundo.”
(OLIVEIRA, 2015, p.67). Assim compõe-se o mundo rubiano:
com um coelho metamorfo que deseja, mas não consegue se
tornar homem; um homem preso sob a única acusação de fazer
perguntas etc.
Uma marca característica de Rubião é o simbolismo da
linguagem, como afirma Oliveira, apoiada em Schwartz:“o
simbolismo da linguagem fantástica revela-se para o leitor como
um sistema que filtra elementos sociais da realidade do texto”
(OLIVEIRA, 2015, p.67). O leitor colhe do texto elementos que
compõem uma crítica à realidade empírica. Embora Todorov
condene tal função da narrativa:
O fantástico implica pois não só a existência de
um acontecimento estranho, que provoca uma
vacilação no leitor e o herói, mas também uma
maneira de ler, que no momento podemos definir
em termos negativos; não deve ser nem “poética”
nem “alegórica.” (2008, p.19)
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A despeito da opinião de Todorov, compartilhamos de
uma visão mais abrangedora do texto, que não leva em conta
apenas fatores textuais. Assim, concordamos com a afirmação
da pesquisadora Luciane Santos, e conjuntamente indagamos:
“que faz Murilo senão preencher seus contos de alegorias
modernas?” (2006, p.5). Outro pesquisador da obra rubiana,
Jorge Schwartz propôs que “são raros os momentos na obra do
autor em que o elemento insólito, ou mesmo o sobrenatural,
não se converte em um trampolim metafórico de uma crítica
social” (SCHWARTZ, 1981, p.77). Sempre recheado de críticas
sociais, assim é a obra rubiana, sobre esse assunto, em carta
enviada a Rubião, seu amigo Otto Lara Resende comentou sobre
sua obra: “Seus contos não são apenas fantasia inventiva sem
nexo. Há neles uma lógica desesperadora, encharcado de vida,
dolorosa e forte. De tudo salta uma simbologia que deprime
e choca” (RESENDE, 2016, p.32). Deprimente e chocante, mas
servindo como um pano que faz uma limpeza na lente com que
se vê a realidade.
Vendo-se preso à desiludida realidade, sem nenhum
anseio por utopia, o autor escrevia contos em que suas
personagens estavam presas a um mundo cruel, onde só lhes
restava o pessimismo. O sentimento que dominava o homem
moderno não era outro, se não o ceticismo e a espera pelo
pior, traço este característico do estilo do maior influenciador
de Rubião: Machado de Assis. Já se havia pensado que a
razão salvaria o mundo após a religião ter falhado, mas o
resultado foi desanimador, como aponta o sociólogo Zygmunt
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Bauman: “Se Lisboa assinalou o momento de reconhecimento
de que a teodiceia tradicional era inútil, Auchwitz marcou o
reconhecimento de que nenhum substituto se saiu melhor”
(NEIMAN Apud BAUMAN, 2008a, p.81). O terremoto acontecido
em Lisboa, Portugal, “determinou” o fim da era teocêntrica,
dando início à confiança total na razão e na ciência, entretanto
outra vez os seres humanos foram desiludidos, pois essa
mudança gerou Auchwitz, nada melhor que a fase anterior.
Sobre isso, Gianni Vattimo propôs: “no mundo contemporâneo,
Deus morreu [...], o homem não vai muito bem” (1996, p.17).
Assim se davam as narrativas rubianas com suas críticas
à contemporaneidade, as personagens atreladas a um destino
triste, sem esperança de salvação, tendo apenas que esperar
pelo inevitável. Teleco nunca se tornará homem por mais que se
esforce para isso, o homem preso n’A cidade nunca será solto, O
edifício nunca será concluído, etc.
Os contos de Rubião são compostos por situações que
remetem ao monstruoso. Dentre todos escolhemos para análise
um monstro que cresce indiscriminadamente quando tem seus
desejos atendidos: Bárbara.
A narrativa “Bárbara”, publicada em 1947 na coletânea de
contos O Ex-mágico da taberna minhota, retrata a história do
narrador com sua esposa, uma mulher que possui uma ambição
terrível e que, quando saciada, se agiganta fisicamente.
No início da narrativa, o marido, narrador em primeira
pessoa, afirma que ela gostava de pedir e, ao receber, engordava:
“Bárbara gostava somente de pedir. Pedia e engordava”
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(RUBIÃO, 2010, p.27). Desde que se conheceram, ela era uma
menina magra e o aumento de tamanho era desejável. De
início, ela pedia frutas e ninhos de pássaros, localizados no topo
das árvores, ele ia buscar. Passou a pedir que ele provocasse
garotos maiores para vê-lo brigar, quando voltava com o rosto
machucado, ela o acariciava como se fosse um presente. Já
casados, ele tentou resistir aos pedidos, embora o olhar dela
fosse irresistível. Após mergulhar numa introspecção, Bárbara
começa a ficar com a barriga grande, enquanto seu corpo
emagrecia assustadoramente. Preocupado, levou-a ao médico e
descobriu que era um filho que esperava. Temendo pela morte
do feto no ventre, ele atende ao novo pedido de sua esposa:
o mar. Ele não consegue trazer, mas traz um pouco de água
numa garrafa, a qual ganhou seu afeto por um tempo. Após
o nascimento, o garoto raquítico, uma ironia ao tamanho da
barriga que a mãe ostentava, nasce feio e com um quilo e é
imediatamente rejeitado pela mãe que não o desejou.
Ela continua com os pedidos, e ele permanece cedendo.
Em determinado momento da narrativa, o narrador concorda
em comprar a casa de seu vizinho, porque sua mulher desejava
uma árvore que havia no quintal. Então, contratou homens
para arrancá-la e entregou à sua esposa que pulou de alegria e
aumentou de tamanho. A diversão durou até que o momento
em que a árvore morreu seca.
Bárbara já estava terrivelmente gorda quando pediu a seu
marido um navio, embora ele custasse todas as finanças que a
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família possuía. Submisso, o narrador lhe traz o navio e ela passa
a morar nele. Neste ponto, o tamanho dela já era tão grande que
não poderia ser abraçada nem por um grupo de pessoas. O filho,
agora com um ano, nunca cresceu, seu pai, de vez em quando,
roubava algumas peças do navio para trocar por comida. Porém,
certo dia, ao contemplar sua esposa a olhar fixamente para a
lua, ele corre desesperadamente para evitar que lhe peça esse
satélite, porém para sua surpresa ela pede apenas uma estrela
e ele vai buscar.
Sobre esse conto, o amigo de Rubião, Otto Lara Resende
comentou: “‘Bárbara’ é um conto impressionante. Nele vejo
toda a exasperante realidade do amor, levado aos extremos
limites. O marido de Bárbara, sem saber por que, não podia
deixar de atender os seus pedidos” (RESENDE, 2016, p.33).
Esse amor doentio, que é problematizado no conto, é de fato
trágico para o ser apaixonado pelo monstro: o amor além de
não ser correspondido, exceto por algumas demonstrações
ocasionais e irrelevantes, causa a ruína da família. O narrador
já inicia o conto com um juízo de valor sobre suas ações: “Por
mais absurdo que pareça, encontrava-me sempre disposto a lhe
satisfazer os caprichos” (RUBIÃO, 2010, p.27). O termo “absurdo”
só aparece neste parágrafo, em toda a narrativa. Mesmo frente
a monstruosidades horrendas, ele admite que a atitude mais
absurda lhe cabe.
O narrador apresenta o comportamento de uma pessoa
completamente dependente de outra, que julga ser mais
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importante que qualquer outra coisa. Ele valoriza Bárbara mais
que a si próprio, mais que ao dinheiro, pois gasta tudo que possui
para lhe satisfazer. Ela também é mais importante que seu
filho, pois ele, em determinado momento do texto, abandona o
garoto no chão para ver o que ela está desejando. Para ilustrar a
dependência afetiva, o marido, após presentear sua esposa com
um baobá, encontra gravado nele um coração com seu nome:
“Nele também desenhava figuras, escrevia nomes. Encontrei o
meu debaixo de um coração, o que muito me comoveu” (RUBIÃO,
2010, p.30). Embora não significasse tanta coisa, ter o nome
escrito debaixo de um coração, e não dentro, como é comum
em desenhos em árvores, o narrador fica emocionado com essa
“demonstração de afeto” de sua esposa. A despeito de não ser
grande coisa, “Esse foi, no entanto, o único gesto de carinho que
dela recebi” (p.30). O alvo de sua feição era apenas Bárbara, é
o desdém que ele demonstra para com seu filho. Ele diversas
despreza a criaturinha. A título de exemplo, quando sua mulher
já se encontra no navio, após gastar todas as finanças na compra
desse dispendioso bem, ele fica sem dinheiro para comprar
comida. Assim, “veio a fome, o guri esperneava, rolava na relva,
enchia a boca de terra” (p.31). Essa situação, que desesperaria
qualquer pessoa normal, é tida com muita naturalidade e descaso
por esse pai: “Já não me tocava tanto o choro de meu filho”
(p.31). A razão disso vem em seguida, na narrativa: “Trazia os
olhos dirigidos para minha esposa, esperando que emagrecesse
à falta de alimentação” (p.31). Tudo é para Bárbara e por Bárbara
na vida dele.
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Esse medo de descontentar a mulher e o comportamento
submisso que o narrador nutre em relação à sua esposa nos
remete ao mito da vagina dentata, que segundo o historiador
Jean Delumeau,
O medo masculino da mulher vai portanto além
do temor da castração identificado por Freud. [...]
Contaram-se mais de trezentas versões do mito
da vagina dentata entre os indígenas da América
do Norte, mito, que se reencontra na Índia, por
vezes com uma variante igualmente significativa:
a vagina não tem dentes, mas está cheia de
serpentes. O medo da castração se exprime ao
longo de um capítulo inteiro de O martelo das
feiticeiras. (2009, p.446)

De forma análoga ao antigo medo masculino que produzia
submissão ao feminino, o narrador evita descontentar e obedece
em tudo à Bárbara, mesmo que isso custe a sua vida e de seu filho.
Bárbara, personagem principal que dá nome ao conto, é
uma mulher sádica e egoísta. Desde o momento em que conhece
o narrador, ela dá indícios de seu temperamento: “Seguravame a cabeça entre as mãos e sentia-se feliz ao acariciar-me a
face intumescida, como se as equimoses fossem um presente
que eu lhe tivesse dado” (RUBIÃO, 2010, p.27). Enquanto não
possui dinheiro, Bárbara explorava o corpo de seu companheiro,
satisfazendo-se dos sacrifícios que ele protagonizava para fazêla feliz. O parágrafo introdutório da narrativa sintetiza seu
comportamento: “Bárbara gostava somente de pedir. Pedia e
engordava” (RUBIÃO, 2010, p.27).
Bárbara gostava, literalmente, só de pedir, desprezava
todos ao seu redor, marido, filhos, natureza, etc. Tudo deveria
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ser de acordo com sua vontade. Quando era privada de desejos,
seu corpo se desfigurava: “E suspeitando que sua magreza e
palidez fossem prenúncio de grave moléstia, tive medo de que,
adoecendo, lhe morresse o filho no ventre” (RUBIÃO, 2010,
p.28). Assim, ela torturava seu marido até que este cedesse,
possibilitando-lhe efetuar novos pedidos, dos quais ela se
alimentava, literalmente. Quando já no fim do conto, o narrador
e seu filho estavam na miséria, precisando roubar partes do
navio para trocar por alimento, Bárbara engordava ainda mais:
“Não emagreceu. Pelo contrário, adquiriu mais algumas dezenas
de quilos” (p.31). Ela não sentia ausência de comida, bebida, ou
qualquer outra coisa se não ter seus pedidos atendidos.
Seu nome, um substantivo próprio, lhe serve também
de adjetivo, pois com essas ações ela se torna um ser bárbaro,
cruel, sem humanidade, feroz etc. O dicionário indica os
seguintes sinônimos para o termo: selvagem, rude, truculento,
atroz, brutal, violento (AURÉLIO, s/d.). Essa é a caracterização
mais adequada para nossa protagonista. A forma com que ela
destrói a vida de sua família não é humana, ela suga cada um
a seu redor, desolando, inclusive, quem mais precisa dela, seu
filho. Quando ia assistir a alguma atração pública, como jogos
de futebol ou cinema, ela, a despeito de todos os presentes,
obrigava seu marido a ir buscar o objeto principal do evento,
quer fosse a bola ou a câmera de projeção (RUBIÃO, 2010, p.30).
Outro monstro se apresenta na narrativa, porém uma
aparência completamente diferente: indefeso e desprezado.
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“O filho desse amor-escravidão também é um monstro”
(RESENDE, 2016, p.33). Sozinho num mundo com um pai que
só tem olhos para a mãe, o filho de Bárbara é desprezado por
todos. Semelhante à criatura criada pelo doutor Frankenstein,
ele é rejeitado por quem o gerou, porém mais desgraçadamente,
pois este nem desejado foi.
Em determinado momento da narrativa o narrador
observa que, ao contrário de sua mãe, ele não crescia. Após ter
nascido como “um ser raquítico e feio” (RUBIÃO, 2010, p.29),
“o menino tinha que ser carregado nos braços, pois anos após
seu nascimento continuava do mesmo tamanho, sem crescer
uma polegada” (RUBIÃO, 2010, p.30). Assim a deformidade do
infante ficava evidente. Sem importar-se, sua mãe “se negava
a entregar-lhe os seios volumosos, e cheios de leite” (RUBIÃO,
2010, p.29). Jorge Schwartz, comparando essa dicotomia entre
proporção mãe e filho, afirmou: “assim sendo, o filho de Bárbara
serve como irônico espelho redutor de sua própria imagem”
(SCHWARTZ, 1981, p.31).
O significado do termo consumir é: “1- Fazer desaparecer
pelo uso ou gasto. 2- Gastar; devorar; destruir. 3- Corroer; apagar
(com o tempo). 4- Comer; beber. 5- Dissipar. 6 - Mortificar,
ralar” (AURÉLIO, s/d.). Como estabelecido antes, os monstros
são personificações de males que vivem na humanidade. Assim,
entendemos que Bárbara é a personificação do consumismo,
excetuando o significado quatro, ela pode ser descrita de acordo
com os outros que remetem ao verbo do consumo. Ela debilita
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seu marido, tanto no aspecto físico, quanto mental, fazendo de
forma análoga com seu filho. Gasta tudo o que possuem para
benefício próprio, sem se preocupar em momento algum se isso
pode prejudicar alguém. Além de materializar este termo, ela o
concretiza de uma forma egoísta.
O único objeto a perder a vida “pelas mãos” da
monstruosidade rubiana é um baobá. Para satisfazer seu desejo,
o marido de Bárbara, inicialmente corta um galho da árvore e lhe
traz. Dependendo da idade da árvore, isso já não é pouca coisa,
pois chega a alcançar vinte metros de altura e seus galhos se
localizam apenas na ponta do tronco. Entretanto, a despeito do
sacrifício do narrador, sua esposa diz que só quer o baobá inteiro.
Então, ele compra o terreno no qual estava plantado e contrata
homens para cortar a árvore para, então, satisfazer Bárbara.
O baobá é uma árvore especial e diferenciada, e pode ser
por essa característica que Rubião a escolheu para essa narrativa,
pois pode viver por até seis milênios, sendo um reservatório de
água, fonte de muitas sementes, e árvore sagrada do candomblé
(CASTRO; GISELLE, 2018). A despeito de tudo isso, o desejo
consumista falou mais alto, e esse monumento da natureza é
derrubado. Bárbara o assiste murchar e quando isto acontece,
imediatamente perde seu interesse. Assim, Murilo Rubião aponta
para o poder destrutivo do consumismo contra a natureza.
A alegoria que salta desse conto se relaciona à vida moderna
e a tendência consumista tão profundamente estabelecida.
No livro Vidas para o consumo, Bauman propõe a seguinte ideia:
“A tarefa dos consumidores, e o principal motivo que os estimula
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a se engajar numa incessante atividade de consumo, é sair dessa
invisibilidade e imaterialidade cinza e monótona, destacandose da massa de objetos indistinguíveis” (BAUMAN, 2008b,
p.21). Para disfarçar a falta de sentido do mundo em que vive,
a infelicidade da vida que leva, Bárbara consome. O consumo
aparece como meio de disfarce da cruel realidade comum.
Assim, num gesto completamente egoísta, ela destrói a vida a
seu redor para se distrair.
Neste conto o marido de Bárbara torna-se uma mercadoriameio, que serve à sua esposa como forma de conquistar o que
ela realmente deseja. Ele, movido por uma extrema necessidade
de atenção e afeto, presenteia-lhe desmedidamente, sem
perceber que é também objeto do consumo do monstro.
Além da tendência consumista, o egoísmo, já citado, também
é preponderante e junta-se ao consumismo na formação de
Bárbara. Ela rejeita o único filho, “não por ser miúdo e disforme,
mas por não o ter encomendado” (RUBIÃO, 2010, p.29). Dessa
forma, mesmo estando com os seios cheios de leite, negava
sustento à sua criatura não desejada.
Reflexo do mundo consumista e egoísta que vivemos,
Bárbara corporifica esses comportamentos e choca seu leitor
com a proporção de seu tamanho e sua forma de lidar com os
outros. O que é bastante recorrente no mundo real, mas que
não é percebido facilmente.
Enfim, conto composto por Murilo Rubião, Bárbara, é
fantástico, pois insere num mundo semelhante ao real-empírico
realizações insólitas, como o crescimento extraordinário da
personagem principal.
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Bárbara é uma mulher gigante, mas não por comer demais,
mas por possuir desejos avassaladores. Ela pode ser considerada
um monstro do Fantástico Contemporâneo, pois atende aos
requisitos principais das monstruosidades: ela personifica algo
abstrato, é gigante, perversa e desumana. Entretanto não seja
sanguinária, como o lobisomem ou o vampiro, ela causa um
psicológico nos que a cercam, retirando a vida dos outros em
favor de si mesma.
Murilo Rubião é um mestre da alegoria no fantástico. Neste
conto ele ilustrou o consumismo da contemporaneidade como
uma pessoa. Tal qual este comportamento, Bárbara não tem
limites, cresce indeterminadamente, embora a narrativa tenha
fim, seu desejo permanece. Além de ser colossal e exploradora,
o desejo de consumir, ela não acaba só o que possui. Porém,
destrói conjuntamente a vida de outro ser humano, seu esposo,
que se submete a seus desejos. Por medo de perdê-la e ficar
sozinho, ele cede a todos os pedidos de Bárbara, mesmo quando
não pode dar conta. Nesse meio conturbado, surge uma criança
indefesa, destinada a sofrer pelas mãos dos pais. No ápice do
sofrimento, filho de Bárbara é representado, em sua última
aparição, comendo terra.
Dessa forma, com toda essa metáfora, entendemos que o
autor pretendia denunciar os males que o consumismo traz sobre
uma família, sobre a sociedade, e também sobre a natureza.
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HOMEM, MONSTRO, ANIMAL
O ESPAÇO DE FRONTEIRA DAS
METAMORFOSES RUBIANAS
Marília Westin

A categoria monstro engloba os seres cuja existência
desmonta a articulação ordinária entre humanidade e
animalidade, propondo outras possibilidades de vida. Assim, o
monstro é aquele que desestabiliza os pressupostos da divisão
entre natureza e cultura presentes no seu sistema de mundo,
cujo corpo monstruoso revela ser a humanidade apenas um
artifício de diferenciação dos animais que se reconhecem
como humanos e, para isso, constroem barreiras sobre forma
de regulagens na tentativa de negar seu aspecto animal. Esse
processo fica evidente ao observarmos que as definições de
humano forjadas ao longo dos séculos.
Assim, o homem foi descrito como animal político
(Aristóteles); animal que ri (Thomas Willis);
animal que fabrica seus utensílios (Benjamin
Franklin); animal religioso (Edmund Burke); e um
animal que cozinha (James Boswell, antecipando
Lévi-Strauss). O que todas essas definições têm
em comum é que assumem uma polaridade
entre as categorias “homem” e “animal” e que
invariavelmente encaram o animal como inferior.
(THOMAS, 1988, p.37)

O que liga todas as definições acima elencadas é o termo
animal e a tentativa humana de se descolar dele a partir da
inserção de outro termo na definição. Foi por notar essa
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recorrência que Kári Discroll (2014) retratou o humano como
animal + x. Ora, as distinções entre humanidades e animalidades
são fundamentadas apenas em nossa dificuldade de se pensar
a partir dos animais de outra ordem, daí a exigência de uma
variável que, quando diante da possibilidade de fracasso, possa
se transformar.
O filósofo francês Bernard Stiegler considera
que uma distinção radical homem/animal não
pode construir o objeto de uma abordagem
científica. Ele coloca o fracasso no centro das
caracterizações do humano. Em construção
permanente, o humano está sempre por se
definir, e uma vez definido, ele deixa de ser o que
era. (LESQUEL, 2011, p.35)

Mesmo frente a necessidade de nos modificarmos a cada vez
que um animal de outra ordem derruba nosso espaço de exceção
(AGAMBEN, 2017) e nos insere novamente na animalidade, não
abrimos mão do pensamento dicotômico hierarquizado que
separa os animais humanos dos demais animais. Reduzimos,
como observa Jacques Derrida (2002), a vida animal a um termo
singular que anula as complexidades desses viventes frente aos
entendidos como humanos. Para Donna Haraway, o que está
em questão é um “déficit de reconhecimento múltiplo” (2011,
p.401), caracterizado pelo fracasso em reconhecer o animal como
alguém e não como coisa e estabelecer vínculos interespécies
que não reifiquem os corpos de outra ordem.
Carecemos de um pensamento que possibilite outros
modos de relação entre animalidades e humanidades, nesse
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sentido, temos muito o que aprender com Eduardo Viveiros de
Castro e sua leitura da Amazônia indígena: o antropólogo observa
que, para os ameríndios, “os animais e outros não-humanos
dotados de alma ‘se veem como’ pessoas, e portanto, em
condições ou contextos determinados, ‘são pessoas’’’ (VIVEIROS
DE CASTRO, 2015, p.43-44), o que muda é a corporalidade sobre
a qual a pessoalidade se estabelece, assim como o ponto de
vista sobre o mundo que esse corpo carrega. Em suma, o que
está em jogo na teoria perspectivista é uma cosmologia que
compreende a humanidade como a posição de agência em um
sistema relacional e não como uma posição hierárquica em um
sistema estamental.
Ao repensarmos a relação entre animalidades e
humanidades, também repensamos as noções de natureza e
cultura. Para Ann Strathern, “natureza e cultura não podem
ser reduzidas a uma dicotomia única mesmo em nosso próprio
pensamento” (2014, p.28), pois, ainda segundo a autora, as
construções dicotômicas em torno desses conceitos fazem
reverberar a ideia colonizadora de que um domínio é controlado
por outro e de que o estado de natureza é apenas uma passagem
evolutiva necessária para o estado de cultura. Assim, tornase necessário pensar a relação das esferas da animalidade e
humanidade a partir de um contínuo que considere a porosidade
entre esses mundos, colocando em xeque hierarquias cujo pano
de fundo é a separação entre animais humanos e animais de
outras ordens.
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Conforme observa Jacques Rancière , desde Aristóteles
acredita-se que a evidência da linguagem articulada concede ao
humano uma posição de superioridade e marca a existência de
duas espécies de animais como diferença de duas maneiras de
fazer parte do sensível: a do prazer e do sofrimento, comum a
todos os animais dotados de voz; e a do bem e a do mal, própria
somente aos homens e já presente na percepção do útil e do
nocivo. (2018, p.16).
Assim, a diferença entre animais humanos e animais de
outra ordem repousaria sobre a presença ou ausência do logos,
voz significante que separa o discurso racionalizado do puro
afeto. A categoria homem, contudo, é em si excludente. Nela,
permanecem aqueles cujo patamar hierárquico os permite não
só compreender o dito pelos outros homens e não homens, mas
também validar integralmente aquilo que se diz em detrimento
ao que é dito pelos que sobram, fazendo surgir a categoria
fronteiriça daqueles tido como humanos, ainda que a posse do
logos lhes seja negada.
Ao levarmos a sério a hipótese da nossa humanidade se
construir por meio de uma relação pressuposta entre linguagem
e mundo, percebemos que o ser, inserido na linguagem, só
consegue se afirmar ser a partir dessa mesma linguagem,
transformando possibilidades de pensamento em referentes e
definições que atuam no espaço aparentemente controlado do
signo linguístico. Nesse sentido, manifestações que de algum
modo reorganizem essa relação, explorando, simultaneamente,

Monstruosidades do fantástico brasileiro

114

o espaço animal do atravessamento de afetos e multiplicidades
e o espaço humano dos significados controlados, serão
compreendidas como potencialmente monstruosas.
Essa reorganização de espaços experienciáveis, contudo,
só é possível porque nem o sistema de mundos, nem o sistema
de signos são tão intransponíveis quanto parecem. Enquanto
Viveiros de Castro (2015) aponta para a necessidade teórica de
pensar a humanidade como um ponto de vista e não como uma
corporalidade específica, Patrice Maniglier (2015) propõe uma
releitura da estrutura do signo, para demonstrar que a relação
entre significante e significado se dá de forma muito mais
tensionada do que imaginávamos.
Para Maniglier (2015), o signo não é apenas uma associação
entre duas estruturas dadas, mas sim uma entidade dupla que
coloca em jogo correlações de variantes heterogêneas, ou seja,
dois sistemas de diferenças atravessados por determinações
singulares que se sobrepõem umas às outras. A linguagem,
nessa leitura, não associa apenas de maneira representativa as
coisas e os sons, mas fornece “uma experiência radicalmente
equívoca e sobredeterminada, sempre hesitante entre mais de
uma variação, mais de uma diferença, mais de um sistema de
oposição” (LUCAS, 2018, p.128), pois crivada por qualidades
sensíveis que podem reestruturar modos de existência.
Dessa maneira, o que está em jogo na linguagem não é apenas
retomada de um sentido já dado, mas sempre a produção de um
novo sentido a partir de determinações sobrepostas, capazes de
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tornar possível que um canguru com roupas de homem, ao se
contemplar no espelho, obtenha como reflexo um homem com
corpo de canguru.
Contudo, embora o signo pressuponha já em sua
estrutura interna as individualidades de seus emissores, suas
determinações são mais validadas quando definidas pela
categoria de humanidade que percebe o seu discurso como ponto
de ancoragem da racionalidade. Mesmo operando através da
equivocidade, há no signo a marca de uma força burocrática cujo
objetivo é, a todo momento, normatizar as sobredeterminações
e atribuir às palavras o valor da unidade, da univocidade que
termina por excluir tudo e todos que nela não se encaixam.
Nesse sentido, as transformações metamórficas de Teleco
e Alfredo, personagens de Murilo Rubião, trazem à tona a disputa
entre sistemas ontológicos que coexistem violentamente dentro
de um mesmo universo. Fantasiados pelo suposto conteúdo
fantástico, os contos questionam a perspectiva institucional de
uma realidade que recusa a alteridade monstruosa e ameaçadora.
“O senhor viu o que eu vi?” (RUBIÃO, 2016a, p.54) pergunta o
delegado ao narrador diante da mutação do coelho, fazendo
ressoar, no enredo do conto “Teleco, o coelhinho” (2016a),
sua estrutura narrativa, na qual os espaços de visibilidade são
o tempo todo atravessados por metamorfoses responsáveis
por deslocar a posição de olhar para um corpo outro que, no
lugar de ser regulado pela linguagem, escapa através dela. No
universo de Murilo Rubião, metamorfosear-se é também uma
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forma de linguagem, explorada a partir da sobredeterminação
entre o espaço das transformações e o leque de significações
simbólicas aberto pelo campo semântico por elas acionado.
Além disso, a elaboração estética deste universo, ainda
que polida, linear e construída a partir de formalismos bastante
evidentes que remetem ao mundo prosaico, valida um enunciado
cujas características colocam em questão essa própria elaboração.
Enquanto tal paradoxo serve como mecanismo de questionamento
da realidade absurda em que vivemos, as epígrafes sugerem um
atravessamento de mesma ordem entre o que é proposto pelos
contos e a enunciação mítica que ela carrega.
Ao transformar-se em cobra e pombo, por exemplo, Teleco
perverte a voz de Deus que atravessa a narrativa, pois sua
onipotência não dá mais conta do cruzamento de normatividades
acionado pelo corpo metamórfico, biblicamente condenável e
edificante em simultaneidade, a depender da pele que veste.
Ser cobra é também ser serpente, ser pecado, ser aquilo que
condena e retira a humanidade do paraíso ao mesmo tempo em
que lhe concede sabedoria. Ser pombo é ser espírito de deus
que paira sobre as águas, ser a representação do divino. Ser
cobra e pombo é ser a indiferenciação entre pecado e edificação,
ser corpo feixe de relações, em constante mutação conforme a
alteridade ali impressa.
As variações transformacionais de Alfredo também
colocam em xeque a posição do divino. “E o porco se fez verbo”
(RUBIÃO, 2016b, p.109), relata o narrador irmão do vivente
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cuja impossibilidade de convivência em meio ao ódio exalado
pela humanidade o insere em uma lógica transformacional
que vai da impureza do animal cujo corpo, conforme relata o
apóstolo Matheus, abriga a legião de demônios, à pureza da
palavra que se transforma em deus: e o verbo se fez carne, e
habitou entre nós. A aparente continuidade entre o versículo
e o conto sugere, novamente, a falibilidade do divino através
da sobredeterminação entre o plano de significação bíblico e
aqueles acionados pela obra.
Para Alexandre Nodari, ao legitimar a existência de outras
formas de ativação do pensamento, a literatura propõe um
encontro entre heterogeneidades enunciativas por meio da
acumulação de perspectivas que se atravessam. Para fazer o eu
do texto falar, o leitor precisa colocar-se à escuta, em um plano
no qual deixa de ocupar a posição de sujeito, mas tampouco se
transforma em objeto. Assim, “o autor literário se obliqua em
narrador, em personagens, em heterônimos, etc.; e, por sua vez,
o leitor se obliqua naqueles que, num texto literário, dizem eu
– isso sem perderem completamente a sua posição subjetiva”
(NODARI, 2015, p.6).
Para além de oblíqua, essa experiência é também
equívoca, pois sugere a recriação de contextos e sujeitos através
da sobreposição de pelo menos dois modos de existência – o
proposto pela obra e o habitado anteriormente pelo leitor.
Por isso, para atribuir sentido ao texto lido, precisamos: [a]
rranjá-lo (dispor as vozes, as posições, os feixes, as relações,
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os mundos) em nós, e subjetivá-lo, movimentar esse arranjo
e nos movimentarmos por ele, dar agência a ele em nós ((re)
subjetivando-nos nesse gesto) – fazer com que o texto nos faça
sentido (NODARI, 2017, p.14).
Ou seja, o espaço da experiência literária configura-se
como um lugar privilegiado para o emergir de vozes e de modos
de habitar o mundo, pois o ato de leitura só funciona ao nos
disponibilizarmos ao outro do texto e cedermos a esse outro o
nosso corpo, nossa voz e nossa posição sujeito. Assim, quando
lemos, [q]uem fala é a terceira pessoa, o entre-sujeito que se
tangibiliza e anima pela nossa obliquação; ou melhor, nos fala,
através de nós e sobre nós (a enunciação se inverte ou se dobra
completamente sobre si mesma: os sujeitos se tornam objetos e
vice-versa) (NODARI, 2017, p.13).
Para Nodari, o processo da experiência literária altera “todo
o campo da subjetividade e da objetividade, suas posições, suas
constituições, suas relações, suas configurações” (2017, p.16),
de modo que o movimento dos corpos inseridos ficcionalmente
se embaralha com os do leitor e o elo entre aquele que é lido
e aquele que lê culmina em um mim enunciativo, cuja posição
permite ser, ao mesmo tempo, sujeito e objeto, eu e outro, cobra
e pombo, porco e verbo, atravessando-se simultaneamente,
criando e recriando contextos ou mundos habitáveis.
Estamos diante de uma multiplicidade ontológica que
viabiliza tanto outra articulação do visível como a entrada do
leitor em um jogo de transformações, já que seu corpo será
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atravessado por um corpo não humano que poderá dizer na
justa medida em que acopla sua voz à voz silenciosa da leitura.
O dizer de Teleco e Alfredo diante das humanidades que
os circundam é colocado à prova quando, para além de fazer o
sujeito oblíquo oscilar entre os pontos de vista por meio dos fluxos
transformacionais dos corpos, sugere um deslocamento das
categorias homem e humano, até então espaços de ancoragem
seguros para o leitor. Essa abertura se dá a partir da exploração
dos lugares vazios deixados pelos contos, que, conforme observa
Wolfgang Iser (1999), exigem a ação controlada do leitor
dentro do texto. Temos, então, um sistema de forças, no qual
multiplicidades ontológicas se cruzam, regulado por um sistema
de formas cuja base é a linguagem e as acoplagens possíveis
entre os significados e significantes da tessitura textual.
Em “Alfredo”, a variação vocabular do narrador para se
referir ao protagonista propõe deslocamentos semânticos
que desestabilizam as posições de humanidade e animalidade.
Percebido, no início do conto, como um animal ou fera que
emite ruídos, os desprendimentos sonoros de Alfredo adquirem
estatuto de gemido quando atravessados pelo olhar do
narrador, seu irmão aparentemente humano. Aos poucos, essa
voz passa a expressar afeto e, sequencialmente, transformase em mensagem, em logos, furando a separação hierárquica
que definiria a distribuição das partes na sociedade a partir da
presença de um corpo animal que emite palavra.
Uma vez inserido na linguagem, o personagem passa a ser
reconhecido como alguém cuja animalidade foi deixada de lado.
“Animal é a vó” (RUBIÃO, 2016b, p.107), responde o narrador a
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sua esposa. Alfredo, de maneira descabida, reitera que a mulher
possuía um olho de cada cor e, por evidenciar algo de destoante
que escapava daquele corpo controlado pela necessidade
de humanidade, cujos afetos precisavam estar muito bem
regulados pelos costumes, é enxotado junto do irmão. Nervoso,
o narrador deseja espancar a mulher, mas Alfredo o contém,
utilizando a corda colocada em seu pescoço para arrastá-lo. Ao
reprimir a violência que emerge da racionalidade do narrador,
Alfredo embaralha definitivamente as posições de humanidade
e animalidade, tensionada ao longo do conto.
Teleco, por sua vez, através de um enunciado performativo
por excelência, declara-se homem, mas ocupa o signo homem
com uma corporalidade destoante, canguru, enquanto se
relaciona com uma mulher cuja corporalidade parece de acordo
com aquilo que a sociedade delimita ser mulher. Esse ato
enunciativo, pautado pela transição da polimorfia de Teleco para
uma estabilidade corpórea cujas roupas induzem à humanidade,
ainda que aquele corpo não se encaixe nos padrões do que
se espera de um homem, torce o espaço do signo não só por
furar a separação dicotômica que procura o tempo todo manter
humanidade e animalidade em planos hierárquicos distintos,
mas por propor outra dinâmica entre o que se ouve e o que
se vê ao abrir o significante para ser ocupado por mais de uma
materialidade corpórea. Em suma, o problema não está apenas
em Teleco se ver como gente, mas sim e se reconhecer como
homem em um corpo cuja masculinidade não opera pelo viés
esperado.
Monstruosidades do fantástico brasileiro

121

Ao deslocar a posição humana e mudar o estatuto
ontológico em jogo na narrativa, o homem de corpo canguru
também muda de nome. A mudança carrega ao mesmo tempo
a tentativa de contenção transformacional e de exclusão da
animalidade que o perpassa, como se Teleco fosse um signo que
pudesse ser preenchido com qualquer forma animal, enquanto
o signo Barbosa, por carregar em si a gravidade civilizacional de
um sobrenome, permitisse somente a identidade humana.
O fluxo narrativo da obra, associado à singularidade
estrutural sobre a qual essas tentativas contraditórias de
enquadramento do protagonista são construídas, cria um ponto
de fuga que faz o enunciado responsável por negar a humanidade
de Barbosa ser deslegitimado no momento de sua instituição.
Inicialmente, a instabilidade do corpo de Teleco, que sempre
variava para algo que não humano, presumia uma estabilidade
enunciativa do narrador, contudo, a estabilidade corpórea de
Barbosa passa a colocar em perigo esse espaço discursivo.
Apesar de o narrador negar, a partir do enunciado, a
ameaça que Barbosa representa, a enunciação deixa escapar
a humanidade do metamorfo como realidade ontológica. Esse
ponto de fuga aparece impresso na descrição dos hábitos
de Barbosa, que reproduzem comportamentos da esfera
da humanidade, como a vaidade e o ardil, e na escolha dos
vocábulos que o descrevem, pois em uma leitura mais atenciosa
da narrativa percebemos que em nenhum momento o corpo
de Barbosa é descrito com palavras ou expressões do campo
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semântico da animalidade. A estrutura textual põe em jogo um
espaço metafórico limítrofe capaz de tornar indistinguível uma
pata de um braço, um pelo de uma pele, um rosto de uma cara,
um homem de um canguru, um animal de um humano.
Diante da possibilidade de um corpo mais que humano
porque também animal, as singularidades se misturam e a sua
materialidade estável e orgânica é desestabilizada para que
percebamos no nosso corpo, por meio da experiência literária,
mais pluralidades do que lhe atribuímos. Assim, podemos ser
e não ser humanos ou animais em simultaneidade, abolindo a
fixidez de um totalitarismo falho que prefigura sistemas fechados
cujas reações resultam sempre no mesmo produto, para dar
vazão à possibilidades normativas cuja norma seja a própria
variação sistêmica.
Ao desarticular os limites reguladores daquilo construído
como humano e propor outros modos de relação entre linguagem
e mundo, as metamorfoses rubianas sobre determinam o
signo, aumentam sua potência, tornando-se monstruosas,
ameaçadoras e, sobretudo, políticas. Tais possibilidades de
atravessamento, contudo, se mantêm apenas até o momento em
que a realidade do mundo prosaico emerge, evidenciando uma
ontologia em que apenas humanidades tradicionais, dotadas de
previsibilidade e estabilidade, são permitidas, e nos mostrando
que as monstruosidades, sejam elas literárias ou não, precisam
ocupar mais espaços e fazer da política algo monstruoso.
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O INSÓLITO NA PÓS-MODERNIDADE:
OS CONTOS DE DANIEL PELLIZZARI EM
OVELHAS QUE VOAM SE PERDEM NO
CÉU
Louise Farias da Silveira

Ovelhas que voam se perdem no céu (2001) é a primeira
publicação de Daniel Pellizzari, manauense criado em Porto
Alegre que transitou pelo mercado editorial sul-rio-grandense
ao fundar, no ano de 2001, ao lado de Daniel Galera e Guilherme
Pilla, a editora independente Livros do Mal. Constituída por
dezenove narrativas curtas que transitam por gêneros como o
estranho e o fantástico, nessas, predominam relatos que causam
certo desconforto, uma vez que Pellizzari não se esquiva de trazer
à tona situações perturbadoras, vivenciadas por personagens
não menos curiosas.
Já na narrativa inicial, “Teias”, cuja extensão resume-se a
uma página, tem-se uma personagem que convive amigavelmente
com as aranhas que habitam seu banheiro, alimentando-as e
zelando pelo seu bem-estar. Tal fato causa estranhamento, uma
vez que o relacionamento entre humanos e aracnídeos tende a
ser conflituoso se pensado no mundo empírico. Posteriormente,
há uma mudança radical no comportamento desse sujeito, que
Sem nem abrir os olhos direito ligou o chuveiro
pela primeira vez e matou a maior das aranhas.
Morreu afogada e um pouco surpresa, sem saber
direito o que estava acontecendo. Encolheu
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as pernas finas e compridamente gigantes e
escorreu pelo ralo com a água. Ele esfregou
os olhos e disse em voz alta Sou um menino
mau. Depois, ficou horas ajoelhado no chão do
banheiro pedindo desculpas pela crueldade para
a aranha que mudara para trás da porta. Ela,
imóvel, parecia escutar com atenção. Sentiu-se
perdoado. (PELLIZZARI, 2001, p.11)

A amizade – termo usado pelo narrador extradiegético
para definir a relação entre esses dois seres distintos – dá lugar
a um ato inesperado, praticado por alguém que talvez tenha
tornado a sentir o desprezo tradicionalmente direcionado às
aranhas. Em seguida, parece haver um arrependimento e uma
reconciliação entre a personagem principal e um dos animais,
até que o miniconto é abruptamente finalizado: “Ontem, depois
de acordar, pegou um aspirador de pó e exterminou todas as
aranhas da casa” (2001, p.11).
Através dessa primeira narrativa, Pellizzari introduz o tom
que irá permear toda a sua obra: a estranheza. Fala-se aqui
em estranheza como sensação, sendo importante diferenciála do estranho enquanto gênero literário, já que a primeira se
faz presente não apenas em textos relacionados ao estranho,
como também naqueles que se ligam ao fantástico, ao realismo
maravilhoso, entre outros. Essa estranheza, própria do insólito
enquanto traço distintivo de variados gêneros ficcionais, irá se
manifestar de diversas maneiras ao longo de Ovelha que voam
se perdem no céu, como no conto “O vôo das ovelhas”, no qual
diferentes personagens passam por um processo de objetificação:
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Eu sou Genésio. Genésio tem um saco cheio de valestransporte. Genésio fica parado em frente aos prédios da
Voluntários da Pátria anunciando que tem vales e aproveita para
vender também carteiras de cigarro a sessenta centavos cada
[...] Genésio almoça um cachorro-quente de cinquenta centavos,
um real com refri. Genésio aperta os olhos e espreme os beiços
quando alguma menina gostosinha passa na calçada. Quando
chega em casa, Genésio vira caldo de cana” (2001, p.12)Assim
como Genésio, as outras personagens que sofrem semelhante
processo de mutação são todas trabalhadoras informais da Rua
Voluntários da Pátria, movimentado reduto localizado no centro
da capital do Rio Grande do Sul. Em “O voo das ovelhas”, há
menção explícita em sua trama a um espaço que emula uma rua
conhecida dos porto-alegrenses:
Eu sou Rita. Rita tem uma caixa cheia de
despertadores à sua frente. Rita escuta os
despertadores tocarem sem parar o tempo todo
em meio ao barulho da Voluntários da Pátria. Rita
tem trinta e cinco anos, um rosto que aparenta
quarenta e cinco e uma corpo mais em dia do que
os de muitas outras Ritas de vinte e cinco. Rita diz
para todos que não se incomoda nem um pouco
com os bipbipbipbipbipbipbip dos despertadores
que vende, mas de noite não consegue dormir
porque está sentindo muita dor de cabeça [...]
Quando chega em casa, Rita vira coxão mole.
(PELLIZZARI, 2001, p.13)

Além de Genésio e Rita, há ainda Marciano, que distribui
folhetos e recebe apostas do jogo do bicho e quando chega a casa
vira feijão; e Osvaldo, responsável por anunciar no microfone os
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produtos de uma loja, transformando-se em rapadura ao chegar
em casa. Todas as personagens pertencem à camada mais humilde
da classe operária, uma vez que trabalham por conta própria em
um ambiente desprotegido: a rua. Essa “coisificação” pela qual
passam as transforma em objetos, mais especificamente, em
alimentos simples e próprios do consumo diário, fazendo alusão
ao fato de o esforço laboral dessas personagens darem conta
apenas de alimentá-las após a cansativa jornada de trabalho,
sem que lhes seja reservado tempo para o lazer ou a reflexão
acerca da própria existência.
As narrativas de cada uma dessas personagens, grafadas
em itálico, são intercaladas com uma segunda história que relata
o cotidiano de um sujeito que está internado em um hospital
psiquiátrico há doze anos em consequência de ter fingido
insanidade mental após espancar o próprio pai. O protagonista
dessa trama secundária justifica sua permanência no local e o
aceite em ser tratado como alguém com distúrbios mentais,
ainda que argumente não ser louco:
Foi por essas coisas e por estar um pouco
cansado de brigar que eu comecei a tomar os
remédios direitinho. Engulo tudo a seco e fico
quieto no meu canto, me fazendo de louco
sob controle. Os médicos ficam satisfeitos, os
atendentes também, e ninguém me enche o saco.
(PELLIZZARI, 2001, p.14)

Esse sujeito internado no hospício não demonstra ser
consciente de seus atos mesmo quando recebe a visita anual
da mãe, que chora e tenta, em vão, chamar-lhe à razão, pois
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seu objetivo maior é enganar aos médicos e conservar sua
suposta loucura. Para tal, ele resigna-se em sua posição e
mantém-se silencioso, embora tenha vontade de abraçar e
falar com sua genitora. Essa personagem busca fugir de um
mundo de obrigações e padrões de normalidade, optando por
isolar-se em uma ilha mental, longe das pressões da sociedade
contemporânea.
O mesmo pode ser inferido a partir do processo de
objetificação das personagens das narrativas em itálico, uma
vez que elas, reprodutoras diárias de uma mesma função,
acabam por mecanizar-se e perder sua condição humana,
transformando-se em coisas. Dessa parte de “O voo das ovelhas”
pode-se fazer uma leitura alegórica da sociedade pós-moderna
e seu capitalismo hostil, que levam o homem a anular-se para
produzir mais capital e poder adquirir os bens de consumo para
si. Ao tratar da alegoria enquanto processo ficcional, Todorov
afirma que:
Se o que lemos descreve um acontecimento
sobrenatural, e que exige, no entanto, que as
palavras sejam tomadas não no sentido literal,
mas em um outro sentido que não remeta a
nada de sobrenatural, não há mais lugar para o
fantástico. Existe, pois uma gama de subgêneros
literários, entre o fantástico (que pertence a este
tipo de textos que devem ser lidos no sentido
literal) e a alegoria pura que guarda apenas
o segundo sentido, alegórico; gama que se
constituirá em função de dois fatores: o caráter
explícito da indicação, e o desaparecimento do
sentido primeiro. (2004, p.71)
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Conforme se lê na citação acima, Todorov faz uma
separação clara entre o fantástico e a alegoria, assumindo que a
segunda não pode estar ligada à literatura fantástica, porquanto
o sobrenatural presente neste último tipo de texto é utilizado
para emanar outro sentido que não o literal. Por tal razão, podese pensar que as personagens de Pellizzari que se tornam objetos
não estão, de fato, transformando-se, sendo essa mutação
usada alegoricamente pelo autor para fazer alusão à aceleração
do cotidiano do homem do século XXI e sua consequente
desumanização frente a esse novo contexto.
No entanto, não é possível atestar, a partir da leitura de “O
voo das ovelhas”1, se esse é um texto fantástico ou alegórico, já
que a ausência explícita de explicações ou pistas para que se faça
uma leitura alegórica deixam possibilidades de interpretação
em aberto. Assim sendo, a única certeza que se tem é que um
acontecimento insólito se faz presente nessa narrativa, cabendo
ao leitor a escolha de fazer uma leitura fantástica ou alegórica
do texto à sua frente.
O próximo conto da obra em análise que apresenta uma
aura insólita é “História de amor número 17”, que se inicia
com uma cena chocante, dando indícios de que a narrativa irá
trilhar um caminho inverso à lógica naturalizada do universo
extradiegético:
A rua ainda estava cheia da água quando ele saiu
para comprar o presente. Na primeira esquina em
que parou o carro uma pedinte apareceu na janela
com uma criança no colo. Abriu a carteira, tirou

1 Optou-se por manter a grafia das palavras conforme o texto original, já que algumas das
publicações aqui referenciadas são anteriores ao Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, em vigor
no Brasil desde 2009.
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duas notas e disse Eu compro. A mulher pegou o
dinheiro e entregou o bebê. Ele o acomodou no
colo de modo que ainda pudesse dirigir e voltou
para casa. (PELLIZZARI, 2001, p.27)

No excerto acima, a personagem, sem nome ou descrição
própria, deixa um espaço – provavelmente o lar – para adquirir
um regalo que será oferecido a outrem. Até essa passagem,
não há nada indicando que o texto irá versar sobre um tema
tabu. Entretanto, ao ser narrada a compra de um bebê, sabese que tal prática é naturalizada no contexto ficcional, uma vez
que o indivíduo, ao realizar a compra, não a faz às escondidas,
concretizando-a em um espaço público, na esquina de uma rua
qualquer.
Embora o ato de adquirir uma criança como se fosse um
objeto, em troca de uma quantia de dinheiro, pareça ser algo
corrente e legalizado no espaço ficcional, o leitor, inserido em
outro meio, há de espantar-se com esse tipo de troca comercial.
A caracterização do espaço narrativo remete ao mundo concreto,
aquele no qual bebês não podem ser vendidos; todavia, o código
ético e moral vigente no plano da diegese difere do usual,
conforme explicitado no seguinte trecho:
Deu um banho na criança para tirar a sujeira da rua.
Esfregou bem cada dobrinha, sem usar sabonete.
Seguiu para a cozinha e a colocou sobre a mesa.
Pegou na gaveta o martelo de bater carne e deu
um só golpe entre os olhos. O crânio ainda macio
se esfacelou e um pouco dos miolos se espalhou
pela mesa. O que ainda sobrava retirou com uma
colher e colocou em uma vasilha. Pegou a faca e
abriu a barriga. Tirou as tripas tendo o cuidado
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de reservar o fígado, e o resto guardou para os
cachorros. Foi até a churrasqueira e preparou o
fogo. Voltou, salgou a carne e a enfiou inteira no
espeto duplo. (PELLIZZARI, 2001, p.27)

Descobre-se, a partir da leitura das linhas acima, que
a finalidade da compra do bebê é assá-lo, seguindo os passos
necessários para o preparo de um churrasco: temperar a carne
com sal grosso, espetá-la e levá-la ao fogo na churrasqueira.
Nesta narrativa, crianças são vendidas como pedaços de carne
para serem consumidas como alimentos por outros da mesma
espécie. Em “História de amor número 17”, Pellizzari traz à tona
dois temas tabus, lidando com o tráfico – ou a comercialização –
de menores e o canibalismo em um mesmo enredo, apresentando
como aceitáveis no plano diegético atos que são condenáveis
fora desse.
A história curta em análise é permeada por um tom brutal,
já que gira em torno da compra, assassinato e posterior preparo
como iguaria comestível de um bebê. Contudo, há também a
presença do humor, sendo esse desencadeado a partir da reação
da esposa do churrasqueiro, a quem o prato é oferecido em uma
mesa cuidadosamente adornada:
Ele disse Feliz aniversário, querida, e sorriu. Ela
olhou para a mesa posta, balançou a cabeça,
resmungou Porra você é mesmo grosso onde já
se viu churrasco à luz de velas e com talheres de
prata seu imbecil, esfregou as mãos e saiu direto
para a cama do quarto. Olhando para o chão,
ele foi até a cozinha, abriu a geladeira e jogou a
sobremesa no lixo. Naquela noite, mais uma vez,
dormiu no sofá. (PELLIZZARI, 2001, p.28)
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A mulher pouco valor dá ao esforço culinário do marido,
optando por ofendê-lo e expor sua falta de senso para a
organização de um jantar, considerando inadmissível servir
churrasco com talheres e adornos refinados. Tal reação confere
comicidade à narrativa, pois a personagem feminina reclama da
grossura do marido, porém, reproduz o mesmo comportamento,
utilizando-se de palavras consideradas grosseiras, como “porra”.
A brutalidade e a violência da cena anterior dão lugar ao cômico e
essa mistura é típica dos textos nos quais o insólito se manifesta
através do grotesco, fazendo uso dessas ocorrências improváveis
para instigar reflexões críticas.
David Roas, em sua obra Trás los límites de lo real, diferencia
o grotesco do fantástico por acreditar que o primeiro se utiliza
de elementos impossíveis (ou mesmo inaceitáveis) para causar
uma impressão que vai além da fantástica. De acordo com Roas:
Se trata, en definitiva, de deformar los límites
de lo real, de llevarlos hasta la caricatura, pero
no para producir la inquietud propia de lo
fantástico, sino para provocar la risa del lector, al
mismo tiempo que lo impresiona negativamente
mediante el carácter monstruoso, macabro,
siniestro o simplemente repugnante de los seres
y situaciones representados, siempre – a mi
entender – con el objetivo esencial de revelar
el absurdo y el sinsentido del mundo y el yo.
(2011, p.73)

Para o pesquisador espanhol, a finalidade última do
grotesco é propor uma reflexão do mundo extratextual a partir
de representações caricatas e deformadas de elementos e seres
desse espaço dentro do plano diegético. Através do humor e
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da deformidade, Roas afirma que se estabelece uma distância
segura do leitor frente ao sobrenatural, o que impediria que esse
sujeito se impressionasse com o efeito fantástico da obra, efeito
que, por sua vez, não chega a concretizar-se.
No entanto, em “História de amor número 17” não é um
acontecimento sobrenatural o responsável pela irrupção insólita,
mas o narrar ficcional de um ato socialmente abominável como
se fosse algo normal e corrente. Há uma inversão nos valores
desses dois mundos: enquanto no plano extradiegético é
considerado perverso e criminoso comer outro ser humano, no
espaço da diegese tal ato é natural, não sendo caracterizado
como imoral. Essa naturalização é vista como monstruosa por
aquele que faz uma relação do meio social no qual está inserido
com aquele ficcionalmente retratado.
Deste modo, Pellizzari se utiliza da junção do monstruoso
com o humorístico da situação para propor uma reflexão em torno
dos caminhos que a sociedade de consumo está trilhando. Fala-se
aqui em sociedade de consumo a partir do ponto de vista de Jean
Baudrillard na obra A sociedade de consumo, na qual defende que
o indivíduo só existe como tal na contemporaneidade porque é
um consumidor ativo, tendo todas as suas relações mediadas por
essa capacidade de consumir que foi recentemente potencializada
pela automatização do sistema de produção.
Para Baudrillard, “o consumo constitui um mito” (1991,
p.208), pois ele não existe por si só, estando representado apenas
através de uma ideia que é quotidianamente e intelectualmente
retomada, além de ser constantemente reforçada pela
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publicidade. Assim sendo, os sujeitos consomem não porque
precisam adquirir algo para um fim específico, rendendo-se,
antes à aura de significado existente em torno da mercadoria.
Nas palavras do filósofo francês,
nunca se consome o objecto em si (no seu valor de
uso) – os objectos (no sentido lato) manipulam-se
sempre como signos que distinguem o indivíduo,
quer filiando-o no próprio grupo tomado
como referência ideal quer demarcando-o do
respectivo grupo por referência a um grupo de
estatuto superior. (BAUDRILLARD, 1991, p.60)

Há, a partir desse consumo impulsionado pela necessidade
de se possuir os significados ligados a determinado objeto, um
redimensionamento nas relações humanas, já que essas são
atravessadas por esse desejo constante de ter algo. No caso
de “História de amor número 17”, as personagens extrapolam
os limites daquilo que é aceitável no plano extradiegético,
comprando e assando uma criança como se essa existisse apenas
para satisfazer às suas necessidades de consumir, e através desse
consumo, destacar-se por assimilar os significados ligados a essa
mercadoria.
O grotesco serve, no texto em análise, para fazer pensar
sobre o valor da vida e dos relacionamentos, tão frágeis e
descartáveis numa era na qual, segundo Zygmunt Bauman em
seu Medo líquido, “As oportunidades de ter medo estão entre
as poucas coisas que não se encontram em falta nesta nossa
época, altamente carente em matéria de certeza, segurança e
proteção” (BAUMAN, 2008, p.31). O sujeito lê uma narrativa
Monstruosidades do fantástico brasileiro

136

grotesca e ri dela, mas teme que a situação ali retratada possa,
futuramente, deixar as páginas da ficção para tornar-se real.
Desta maneira, o grotesco mascara no humor críticas
que, conforme apontou Roas, revelam os absurdos do mundo
concreto, no qual bebês (ainda) não são vendidos como carne
para churrasco. São utilizadas hipérboles para lidar com temas
que incomodam o cotidiano extradiegético, como a brutalidade,
no caso da narrativa curta de Pellizzari. O fantástico e o estranho,
aliados ao humor, funcionam como pretextos para fazer rir, e,
através desse riso nervoso, incomodar.
O conto “Gravidade” também é ambientado em um espaço
que remete ao plano extraliterário, sendo a normalidade abalada
a partir de ocorrências insólitas que perturbam o cotidiano da
personagem Laura:
Laura está na cozinha, prestes a colocar um pernil
dentro do forno. São nove e quarenta da manhã
e o dia não está nem frio nem quente. O céu está
azul e não tem nuvens. O pernil foi temperado no
dia anterior. Assim que abre o forno, Laura escuta
um ruído na janela às suas costas. Olha para trás
e enxerga apenas o céu e alguns prédios. Está
quase voltando para o forno quando um pequeno
vulto cruza muito veloz pelo espaço emoldurado
pela janela. Menos de um minuto depois, outro.
E mais outro. O último vulto passa miando.
(PELLIZZAR, 2001, p.63)

É em um ambiente familiar e conhecido por ser acolhedor
devido ao calor do forno e ao cheiro dos alimentos que ali são
preparados que o insólito desponta, desestabilizando a ordem até
então vigente. Laura, a personagem, é surpreendida por barulhos
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desconhecidos, tendo sua rotina alterada ao constatar serem
esses provenientes de algo que cai e passa rapidamente pelo
lado de fora de sua janela. Até então, pode-se pensar tratarem-se
de objetos, já que a narrativa introduz sua face estranha apenas
na passagem em que o narrador afirma que os vultos que estão
em queda emitem o som típico dos felinos, fato que se confirma
a seguir: “São gatos. Caem em intervalos regulares e vão se
empilhando no piso da garagem do edifício. Alguns miam, mas a
maioria desaba em silêncio” (PELLIZZARI, 2001, p.63).
É possível notar que tal acontecimento é algo extraordinário
para a personagem principal porque ela demonstra curiosidade
pelo acontecido: “Laura enfia a cabeça no espaço da janela e olha
para cima, tentando enxergar de onde vêm os gatos” (PELLIZZARI,
2001, p.63). Pode-se assumir que os gatos estão sendo jogados
de algum lugar, o que seria algo passível de concretizar-se na
realidade, de modo que não haveria ruptura desse conceito, e,
consequentemente, não aproximaria a referida narrativa de uma
ficção fantástica conforme a definição de Roas.
Para que uma história seja considerada fantástica, o
crítico espanhol afirma que os feitos sobrenaturais que nela
se desenrolam não podem ser racionalmente explicados,
exatamente o que começa a acontecer em “Gravidade”:
Calcula então o tempo entre cada queda de gato
e olha rápido para cima. É impossível saber de
onde eles estão caindo. Tanto pode ser do último
andar quanto do próprio céu. Procura algum
avião. Nada. São apenas gatos caindo. Laura dá
um salto para trás quando a primeira vaca passa
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pela janela emitindo um mugido profundo. Tentar
ver de onde os animais estão caindo se torna de
repente uma tarefa mais perigosa. (2001, p.64)

Se não há a possibilidade de explicar através de alguma
causa extranatural a queda constante desses animais,
também não há nada que indique uma justificativa racional
para o fenômeno. Devido a isso, o conto de Pellizzari pode
ser considerado fantástico, uma vez que há uma transgressão
da realidade através de uma irrupção insólita de origem
desconhecida. Para Roas, esse tipo de acontecimento deve ser
“[...] siempre planteado como uma excepción, puesto que de lo
contrario se convertiría em algo normal y no sería tomado como
uma transgresión, como uma amenaza” (ROAS, 2011, p.49).2
Os animais vão caindo e se acumulando no piso da garagem
do prédio de Laura, formando uma pilha de seres imóveis e
mortos. Essa quebra da normalidade faz com que a personagem
se preocupe e tente ligar para a polícia, demonstrando sua
estupefação perante o fato e preocupação em saber do que
se trata. Há, neste conto, uma introspecção do impossível e
do inexplicável em um espaço ficcional baseado em premissas
racionais, no qual não é corrente deparar-se com a queda de
mamíferos vindo de um lugar não identificado.
O ápice da bizarra narrativa se dá quando seres humanos
começam a cair do céu, tal como os gatos e as vacas, evidenciando
que a única lei do mundo concreto que permanece intacta na
trama é aquela referenciada no título:
2 “sempre apresentado como uma exceção, pois, ao contrário, se converteria em algo normal e não
seria tomado como uma transgressão, como uma ameaça.” - tradução nossa.
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Parece algo maior que os gatos mas menor que
as vacas, só que mais colorido. Aproxima-se
novamente da janela e tenta entender o que
é aquele ponto meio verde em cima das vacas,
mas não consegue. Quando mais um dos vultos
risca sua frente, começa a entender. São velhas.
Velhas caindo do céu. Senhoras usando vestidos
coloridos. (PELLIZZARI, 2001, p.64)

Pressupõe-se que se animais despencando no chão
causaram estranhamento e certo interesse na personagem
principal, a queda de senhoras idosas irá ter um forte impacto
nela. De fato, Laura toma uma atitude – imprevisível – frente à
inesperada “chuva”, indo na contramão do que é esperado para
uma personagem que parece seguir as mesmas regras do espaço
extradiegético:
Laura depois de vinte e tantos minutos começa
a achar tudo aquilo muito chato, antes eram
gatos, depois foram vacas e agora são velhas,
nunca páram de cair e ficam se empilhando, mas
e daí, que se danem então, tudo que sobe tem
que cair, cada um faz o que quiser da vida, não
sou desocupada para perder tempo olhando isso,
essa gente só quer chamar a atenção, e volta à sua
tarefa de colocar o pernil no forno. (PELLIZZARI,
2001, p.65)

Inicialmente, Laura sente-se incomodada com a
interrupção em seu cotidiano ocasionada por animais caindo do
céu, cogitando ligar para a polícia para notificar a respeito de
tão aleatório acontecimento, visto que: “Nenhum vizinho parece
ter percebido o que está acontecendo, nem o porteiro apareceu
na garagem” (PELLIZZARI, 2001, p.63). Entretanto, a repetição
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constante das quedas faz com que o que antes era considerado
extraordinário, torne-se prosaico e, consequentemente,
enfadonho.
O acontecimento sobrenatural em “Gravidade” causa uma
fissura na ordem, interrompendo os afazeres diários de uma
mulher para, em seguida, ser naturalizado por ela, que opta por
ignorá-lo e seguir com sua rotina. Há uma desestabilização da
realidade sem que, todavia, Laura se deixe abalar, dedicando
não mais do que alguns minutos a contemplar o improvável
fenômeno. Ainda que banalizado pela personagem, o fato de
animais e pessoas despencarem do céu não é menos incomum
e sobrenatural, sendo preservada, dessa maneira, a atmosfera
fantástica da narrativa.
Já em “Tango sobremesa”, a personagem principal é um
sujeito que despreza as mulheres e seu suposto comportamento
vil, estando à espera de um ser idealizado do sexo oposto para
relacionar-se:
fazer o quê se ainda não A tinha encontrado?
não se importava com os outros que riam
quando ele se declarava um romântico, o último
suspiro da cortesia medieval. nos dias de hoje,
poucas mulheres se prestam ao papel de musa.
vulgares, todas. mesmo a garotinha da praça já
possuía uma certa aura lasciva com suas roupas
curtas, até maquiagem usava. menina de sete
anos vestida como vadia, olhando como vadia,
provavelmente pensando em coisas de vadia.
(PELLIZZARI, 2001, p.75)
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No conto em análise, um narrador extradiegético onisciente
dá voz aos pensamentos de uma personagem do sexo masculino
que julga negativamente os seres humanos do sexo feminino,
acreditando serem todas vulgares e pouco confiáveis. Constatase, já no trecho acima, a presença do discurso indireto livre, pois
em alguns trechos não é possível isolar as falas da personagem
e o discurso narrativo. Embora faça de tudo para evitar ter um
“namoro por bolinação”, conforme seu antigo professor de
Literatura classificara os relacionamentos contemporâneos, esse
sujeito não consegue conter-se, dando vasão a seu platonismo
ao seguir desconhecidas na rua.
Contudo, o desejo nutrido por essas figuras anônimas é
sempre repreendido por ele ao lembrar-se das palavras proferidas
pelo antigo mestre, as repetindo em sua mente como um refrão
poético – “[...] melhor não pensar: namoro por bolinação, namoro
por bolinação, namoro por bolinação” (PELLIZZARI, 2001, p.76).
Após uma dessas perseguições, a personagem parece encontrar
sua amada ao adentrar um recinto:
e aqui está ele, frente à Mulher que é a resposta
para todas suas orações, uma pequena epifania
bufa, completamente inesperada. é como um
sonho: se aproxima com cuidado e Lhe oferece
uma das flores que colocara na camisa. Ela finge
não perceber, mas quando ele diz as primeiras
palavras bonitas que lhe vêm a cabeça enxerga
um sorriso se formar na pele muito branca, um
Anjo. (2001, p.78)

Observa-se, ao longo da narrativa, que as palavras
iniciais de cada sentença são escritas com letra minúscula,
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sendo uma frase separada da outra apenas pela presença do
ponto final. Todavia, quando o narrador faz menção à figura
ideal encontrada pela personagem masculina, os substantivos
mulher e anjo são iniciados por letras maiúsculas, assim como
a forma de objeto indireto “lhe”. Tal distinção aponta para a
magnitude dessa angelical senhora e sua unicidade, de modo
que sua especificidade de ser a mulher perfeita é o que a define,
separando-a das demais.
Ainda, é possível notar que a caracterização dessa
personagem feminina remete àquela típica das musas do
período romântico, as quais eram usualmente descritas como
alvas e angelicais, de modo a evidenciar sua fragilidade e pureza.
O sujeito, entorpecido por ter se deparado, enfim, com uma
mulher que possui todos os atributos demandados por ele,
declara a porção de amor que guardara durante
toda sua vida. enfim, é primavera. quase chora
quando a escuta a Voz doce que lhe pede um
beijo. com cuidado se inclina e encosta de leve
seus lábios nos Dela, respirando fundo seu
Perfume, ácido mas agradável. Ela pede mais um
beijo, e ele reúne a coragem para jurar seu amor
e pedi-La em casamento. (PELLIZZARI, 2001, p.78)

O trecho acima transcrito parece extraído de um
romance água-com-açúcar, exceto pela descrição do perfume
da personagem feminina, pois não se espera que um cheiro
ácido possa ser considerado agradável. Porém, até então a
narrativa não surpreende, aparentando ser uma história de
amor vivenciada por um sujeito machista e sua musa angelical.
O insólito desponta apenas no parágrafo final:
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perdido nos beijos, nem percebe muito quando
as outras pessoas entram na sala e correm em
sua direção e lhe batem na cabeça e o chamam
de monstro doente marginal tem que matar
esses filha da puta mas monstros são eles, que
não sabem enxergar a beleza, monstros são eles
que não respeitam a primavera e as juras de
amor, monstros são eles que insistem em chamar
sua Amada de o cadáver, a morta, a falecida.
(PELLIZZARI, 2001, p.78)

Vem à tona, nas linhas finais do conto, que a mulher a
quem a personagem principal devota seu amor é uma pessoa
morta, a quem ele beija e propõe casamento durante o funeral.
A partir daí, fazem sentido o perfume ácido exalado por ela e sua
palidez, uma vez que se trata de alguém sem vida, já em estado
inicial de decomposição. A necrofilia, psicose caracterizada pela
atração sexual por cadáveres, é o ato que confere estranheza
à narrativa, já que tal prática é condenada no Ocidente, e,
conforme fica explicitado na trama através da atitude exaltada
das outras personagens frente ao devaneio do protagonista,
também o é no espaço diegético.
Se pensado a partir da tipologia proposta por Todorov em
sua Introdução à literatura fantástica para delimitar as diferenças
entre os gêneros do estranho, do fantástico e do maravilhoso,
“Tango sobremesa” estaria relacionado ao estranho puro. Nas
palavras do autor: “Nas obras que pertencem a este gênero,
relatam-se acontecimentos que podem perfeitamente ser
explicados pelas leis da razão, mas que são, de uma maneira
ou de outra, incríveis, extraordinários, chocantes, singulares,
inquietantes, insólitos [...]” (TODOROV, 2004, p.53), tal como se
dá na supracitada narrativa.
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A personagem principal do conto, deixando dúvidas quanto
à sua lucidez e equilíbrio mental, relaciona-se com um cadáver e
faz juras de amor a ele, pensando estar, enfim, junto da mulher
ideal. Pellizzari se utiliza, então, de uma ocorrência que, apesar
de não ser sobrenatural, causa repugnância e choca por ser
considerada nojenta e mesmo criminosa, demonstrando que
mesmo aquilo que se dá racionalmente pode causar estranheza
e desconforto.
O último conto de Ovelhas que voam se perdem no céu,
“Ponto de fuga”, encerra a obra sem, contudo, oferecer uma
explicação definitiva para todos os acontecimentos insólitos que
foram relatados ao longo dela:
Quando você olha através da janela, só o que
vê são outras janelas. Você pára de agarrar com
força a cortina, deixando que ela caia, e assim só
enxerga um verde meio desbotado, que parece
aumentar ainda mais o cheiro de mofo. Você olha
para o casebre no quadro sobre a cama e fica
imaginando como seria a vida das pessoas que
moram ali dentro. (PELLIZZARI, 2001, p.83)

Nota-se, a partir dessas primeiras linhas, que o leitor é
inserido no texto pelo narrador, que se dirige a ele pelo pronome
de tratamento “você”, de modo a guiar os seus passos pela
narrativa e sua trama. Esse leitor-personagem se desloca por
um recinto ao seguir as instruções daquele narrador, fazendo às
vezes de protagonista e espectador das ações. Essa entidade,
como se convencionará chamá-la na presente análise, encarna o
duplo, temática recorrente na literatura fantástica.
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De acordo com Ceserani (2006), a utilização do duplo
enquanto eixo norteador para o desenvolvimento de narrativas
fantásticas está ligada à consciência e suas projeções e fixações.
Para o crítico: “Os textos fantásticos agridem a unidade da
subjetividade e da personalidade humana, procuram colocá-la
em crise; eles rompem a relação orgânica (psicossomática) entre
espírito e corpo” (CESERANI, 2006, p.83). Há, portanto, uma
mescla entre esses dois seres – personagem e leitor – que fazem
com que suas funções se confundam, misturando o espaço
ficcional e a realidade para desestabilizar essa última e, dessa
maneira, perturbar o leitor e atraí-lo para dentro do texto que
está a ler.
O narrador manipula e induz os atos dessa entidade, de
maneira a ditar o que ela fará logo a seguir, conforme se percebe
no fragmento reproduzido abaixo:
Você olha seus olhos no espelho e começa a
chorar sem alarde, para não acordar alguém. Aos
poucos você vai tirando as roupas uma a uma até
ficar totalmente nu [...] Encolhendo as pernas,
você enfia um polegar na boca e começa a chupálo. Você respira fundo e coloca mais um dedo
para dentro, e então outro e mais outro e a mão
inteira. Você senta na cama e vai enfiando todo
o braço dentro da boca. Um ardido na garganta
tenta atrapalhar seus planos, mas ele não resiste
ao outro braço, que você introduz boca adentro
até chegar ao ombro. (PELLIZZARI, 2001, p.84)

A voz narrativa leva o leitor-personagem a devorar-se,
sendo o processo de autofagia iniciado a partir da ingestão dos
dedos, para, posteriormente, serem consumidas as próprias
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mãos e braços. É desse ato de autoingestão que o insólito
desponta no enredo, pois não se trata de uma atitude esperada
ou considerada trivial, perturbando a ordem e a normalidade até
então instauradas.
Alimentar-se da própria carne é um fenômeno conhecido
pela ciência, praticado por animais expostos a situações
extremas, com o intuito de sobreviver. Entretanto, em “Ponto de
fuga” tal comportamento é autodestrutivo, tendo como objetivo
último acabar com a existência através da autodigestão:
Um leve impulso dos quadris e você levante a
perna direita até prender o dedão do pé com os
dentes. É um pouco mais difícil do que com os
braços, mas com paciência e uma boa técnica
de engolir calcanhares você consegue colocar
a perna inteira para dentro. Você controla a
vontade de vomitar e a outra perna é sugada
como se fosse espaguete. Você está frente a
frente com seu cu. (PELLIZZARI, 2001, p.84)

Irrompe, a partir dessa autofagia exagerada, o fantástico
na narrativa, porquanto que devorar-se quase por inteiro não é
algo passível de concretizar-se no espaço extraliterário. Ainda, o
narrador conduz o leitor-personagem a terminar não apenas a
leitura da narrativa curta e do livro, como também acabar com
si mesmo: “Um pouco de esforço do abdômen e você encosta
o nariz em seu cu, e aos poucos vai enfiando sua cabeça para
dentro, depois o tórax, e ao término de poucos minutos você
desaparece sem deixar um bilhete de despedida” (2001, p.84).
Colocado em frente ao próprio orifício anal, o leitorpersonagem não tem outra opção que não seja seguir em frente
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e terminar de ingerir-se. Pellizzari se utiliza do fantástico em
“Ponto de fuga” para expor essa entidade híbrida a uma situação
extrema, tirando-lhe da posição confortável de espectador da
qual gozara até então enquanto figura extradiegética. Se antes o
leitor ficara de fora, passivo diante das insólitas narrativas, nesta,
ele se torna figura central, sendo, por último, aniquilado junto
de Ovelhas que voam se perdem no céu e todas suas incríveis
histórias.
Se a forma de escrita do escritor manauense criado
em terras porto-alegrenses pode ser alinhada àquela pósmodernista, assim como apontou Ogliari em A poética do
conto pós-moderno e a situação do gênero no Brasil (2012) ao
mencionar a produção de minicontos por parte desse, suas
escolhas temáticas também não se desviam das problemáticas da
pós-modernidade. As narrativas do autor retratam sujeitos que,
frutos de um tempo de desemparo e solidão, são objetificados,
tornando-se capazes de aceitar como ordinárias as atrocidades
a seu redor. Ressalte-se que não se está a afirmar aqui que as
personagens ficcionalmente construídas são um retrato fiel do
mundo extraliterário, entretanto, é importante ressaltar que,
embora as narrativas analisadas se estabeleçam ao redor de
acontecimentos insólitos, há sempre uma ponte que as liga ao
universo concreto e às características socioculturais desse.
Pellizzari demonstra, ao longo da obra acima apontada,
sua preferência por narrar enredos que se debrucem sobre
temas desconfortáveis e angustiantes, trazendo à tona a
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fragilidade das relações humanas no contexto atual, como fica
explícito, principalmente, em “História de amor número 17”.
Essa predileção o leva a desestabilizar e desconstruir todas as
certezas que os sujeitos contemporâneos pensam ter, levando
esse ato de “cutucar a ferida” ao extremo.
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DAS INCOERÊNCIAS DO CORPUS :
FIGURAÇÕES DO CORPO
MONSTRUOSO EM MURILO RUBIÃO,
DANIEL PELLIZZARI E VERONICA
STIGGER
Cleber Araújo Cabral

Incoerência: estado, condição ou qualidade do que aparenta
impropriedade, ou não estar em relação de conformidade ou
harmonia com certo conceito ou percepção de natureza. No
caso, o objeto incoerente a ser tratado são as imagens do corpo
presentes em três contos: “Cogumelos de metal” (manuscrito
inédito de Murilo Rubião), “Ana” (que integra O livro das cousas
que acontecem, de Daniel Pellizzari), e “Os anões” (do volume
Gran Cabaret Demenzial, de Veronica Stigger).
A escolha das narrativas foi feita considerando a natureza
(supostamente) incoerente e insólita que se dá a ler nos contos
de Rubião, Pellizzari e Stigger. Interessa, aqui, como, nesses
textos, a categoria corpo/sujeito se apresenta problematizada a
partir de figuras tidas como sendo monstruosas.
Para tanto, serão mobilizadas as contribuições de Julio Jeha
e de Michel Foucault acerca dos monstros e dos anormais, bem
como os trabalhos de Eliane Robert Moraes e Jean-Luc Nancy
sobre as figurações do corpo na arte e no pensamento ocidental.
O CORPO, ESSE MONSTRO DESCONHECIDO

Aberração, anormal, atroz, bestial, deformado, desviante,
diferente, estranho, grotesco, horrível, inumano. Estes são alguns
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dos qualificativos usados para corporificar a figura do monstro no
imaginário ocidental. Escritores de vários períodos e contextos
geo-históricos têm recorrido a essa forma de manifestação do
outro a fim de tematizar, de modo oblíquo, o (aparentemente)
imponderável do pensamento acerca das relações entre a
ciência, o corpo, o humano e o mundo. Ao se utilizarem da
ficção como exercício de antropologia especulativa, escritores
também estimulam modos outros de conhecimento mediante a
um pensamento literário – uma literatura pensante, experiência
reflexiva em que a linguagem literária devêm potência filosófica.
Hoc est enim corpus meum – isto é meu corpo, diz o filho
de deus no texto bíblico. Um corpo ausente, mas que se impõe
como absoluto e “apazigua todas as nossas dúvidas sobre as
aparências, e dá ao real o retoque final da sua Ideia pura: a sua
realidade, a sua existência” (NANCY, 2000, p.06), Hoc est enim
(isto é o): eis o axioma que inventa a própria coisa, inventando o
corpo próprio, a versão humanizada e domesticada da divindade,
o simulacro que encerra a angústia de uma questão – o que é isto
que é o corpo? Que isto é este que nos é mostrado? Isto é um
corpo – “certeza siderada, estilhaçada. Nada de mais próprio, de
mais estranho ao nosso velho mundo” (2000, p.07).
Estranho e estrangeiro, diz Jean-Luc Nancy a propósito
da noção de corpo. O que hoc est enim mostra “é sempre um
corpo estranho, monstro difícil de engolir” (2000, p.07). Todas as
teorias do corpo se constroem em torno daquilo que, justamente,
escapa e nos é desconhecido – imagem e semelhança, mas
de que? Como sugerem Michel Foucault (em Os anormais)
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e Jean-Luc Nancy (em Corpus), o lugar do aparecimento da
monstruosidade no pensamento reside no entrecruzamento dos
discursos teológio-jurídico-biológico (mas, também, o estético);
o anormal/monstro instaura e representa uma violação das leis
dos homens e da natureza. Uma figura ambígua, ambivalente:
transgride e instaura a lei, mas não se pode responder à sua
violência por meio da lei; surge a partir das leis da natureza,
mas se manifesta como uma contranatureza. A monstruosidade
representa o desdobramento, mediante ao jogo da natureza, de
todas as irregularidades possíveis.
Já conforme as proposições de Julio Jeha (2007), nas mais
antigas e diversas mitologias, o monstro aparece como símbolo
da relação de estranheza entre nós e o mundo que nos cerca.
Já “monstruosidade” carrega implicações tanto estéticas quanto
políticas. Deformidades externas revelam transgressão, pois o
indivíduo personifica uma traição da natureza. Articulando as
proposições de Foucault, Nancy e Jeha, podemos dizer que o
monstro (e a monstruosidade) se apresenta como um princípio
de inteligibilidade de toda anomalia (e normalia) possível; o
saudável se constrói pelo doente, o normal em contraponto
ao anormal, o cidadão de bem em oposição ao desviante.
Assim, na oikonomia do imaginário pautado em ontologias
convencionalizadas, parece não haver hospitalidade possível
para o acolhimento incondicional à alteridade dos corpus
incoerentes, que extrapolem as tábuas de categorias que regem
os corpos tornados dóceis.
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Disso, pensemos que o corpo, como categoria do
conhecimento, não é autoevidente, sendo antes, o que não
sabemos, o mais próximo e o mais distante de nós mesmos, um
espaço atópico, mutável. Assim, ao pensar a monstruosidade,
somos remetidos, de imediato, à sua corporeidade, à sua forma
física perceptível. Se o corpo também é da ordem do conceito,
portanto da invenção e da fabulação, podemos dizer que ele é
da ordem do imaginário. A partir deste território, perguntamos:
o que é o ser/corpo? Como o percebemos e como ele pode ser
representado na literatura? A corporeidade da voz literária tem
que remeter à representação de uma consciência de natureza
antropomórfica tranquilizadora? Como lembra Renato Janine
Ribeiro na orelha do livro O corpo impossível, de Eliane Robert
Moraes, “excluindo de nosso olhar o assustador, só conseguimos
que ele invada nossas noites” (RIBEIRO, 2012). Mas aqui esse
estranho familiar tão próximo e distante como a palma de nossas
mãos, está entre amigos. Portanto, convidemos alguns de seus
espectros a conversar conosco.
RETRATOS DE UMA INDEFINIDA FAMÍLIA

Nos três textos em tela, deparamo-nos com corpos que
desafiam convenções. Ao aproximarmos os três escritores,
visamos, não necessariamente, uma genealogia de uma peculiar
família. Assim, tentei, antes, reunir um conjunto de figurações a
partir das quais se pode compor um hipotético “monstruário”,
um álbum ou galeria da “grande família indefinida e confusa dos
anormais” que figuram na literatura fantástica brasileira.
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“Cogumelos de metal”, um conjunto de 28 folhas
manuscritas, elaboradas entre 1966 e 1974, é um conto inacabado
de Murilo Rubião. Nessa narrativa, somos apresentados a um
personagem em processo. Em algumas folhas, um menino sem
nome. Noutras, uma criatura chamada Ronk-Ronk. De acordo
com o narrador, do tipo testemunha, a narrativa relata a vida
de um menino negro que teve dois alfinetes de metal espetados
nos olhos (os cogumelos de metal do título). Abandonado em
uma mata, deixada à própria sorte, a criança é adotada por uma
porca-do-mato e cresce em meio a animais. Mas, ao crescer,
os alfinetes nos olhos crescem também. Vejamos um trecho da
sinopse tramada por Rubião:
Já fora visto pela gente da aldeia e corriam lendas
sobre ele e era temido sem nunca ter feito mal a
ninguém.
— Devorava animais e gostava da carne de
meninos.
Entretanto, tinham medo de chegar a floresta e
defrontá-lo.
Diziam que o sol batendo nos cogumelos
espetados nos olhos cegavam.
Tudo correu bem, até que começaram a sumir
galinhas e porcos e logo atribuíram a ele. E ele
jamais fora a aldeia, jamais conhecera o sangue
de animais. Era fruta, raízes e ervas.
Não enxergava, pesava-lhe os cogumelos, mas
nada lhe importava e se dava com todos os
animais, mesmo aqueles que brigavam entre si,
fruto de guerras seculares, que ninguém sabia
porquê.
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Não tinha nome, o que pouco importava pois os
outros bichos também não o tinham. Nem a falta
de visão lhe fazia falta, pois jamais conhecera a
luz e a paisagem.
Resolvem caçá-lo.
Os óculos escuros para não ficarem cegos.
Atiram nele e as balas ricocheteiam no metal dos
cogumelos.
A custo conseguem acertar uma saraivada de
chumbo nas virilhas dele. Escorrega pela árvore e
vai abaixo com vida.
Um dos caçadores tira-lhe dos olhos os cogumelos
e estranha com a facilidade com que o faz.
— Tão fácil, por que ele mesmo não tirara? Seria
para dar à sua figura um ar sinistro? (não era).
(1966-1974, s/p)

Não há muito tempo para olharmos mais detidamente.
Portanto, viremos a página desse álbum de figuras insólitas.
Em “Ana”, fábula metarealista pertencente a O livro das cousas
que acontecem (2002), que agora integra o volume Melhor
seria nunca ter existido (2012), de Daniel Pellizzari, somos,
novamente por um narrador- observador, apresentados a
Eduardo. A inquietante estranheza do personagem reside no
fato de que, “ao invés de nascer, surgiu”, já adulto, de um espirro
de uma contorcionista de circo. Este “pequeno homúnculo de
aproximadamente quinze centímetros de altura” foi gestado
em um período de duas semanas em que sua “mãe” padeceu
de “febre, ouvindo vozes e passando muito mal, sentindo
pontadas na cabeça e tossindo sem parar”. Após seu surgimento,
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“Eduardo teve uma infância atribulada, apesar de já ter nascido
adulto”, “despertando a comichão da ganância em Wally Garcia
e sua cartola”. Acompanhemos um pouco da trajetória de
Eduardo pelas páginas pelo universo de Pellizarri, em que cousas
acontecem:
Eduardo, o filho da contorcionista, começou
a ser exposto na tendinha de aberrações que
costumava ser erguida ao lado do circo. Passava
dias e noites sendo observado, o que era fonte
de imenso incômodo, principalmente quando
alguém lhe atirava pipocas doces. Após algumas
temporadas cansou desse tratamento e resolveu
fugir. Vestiu uma espiga de milho com suas roupas
diminutas, cosidas com carinho por Carolina, a
Mulher Barbada, e escapuliu por baixo da lona.
(PELLIZZARI, 2012, p.08)
[...] após vagar pelo mundo algum tempo após
fugir do circo, Eduardo concluiu que as ruas eram
perigosas demais para alguém com menos de
três palmos de altura e se deixou ser adotado por
uma patologista solteirona viciada em trabalho e
óxido nitroso. (2012, p.09)
Tal período [...] exerceu grande influência no mau
humor apresentado por Eduardo ao completar
vinte centímetros de altura [...]. Morava então
nas dependências de serviço de um shopping
center, no qual inclusive havia arranjado um
emprego como duende de Papai Noel. As crianças
e os pais imaginavam que ele era uma espécie de
miniautômato muito realista, e preenchiam o
recinto com arrulhos de admiração. [...] Eduardo
permanecia entediado [...], até que no início de
uma noite que nada tinha de especial, uma mulher
que estava de mãos dadas com o filho na fila do
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Papai Noel deu um espirro muito forte, de boca
aberta, lançando muco e perdigotos para todos
os lados. Juntamente com estes, arremessou
também uma mulherzinha sorridente de dez
centímetros bem aos pés do Papai Noel.
Ao ver a pequenina recoberta pela gosma
brilhante, Eduardo foi tomado de tamanha alegria
que começou a inchar. Foi se intumescendo sem
parar, como um baiacu, até sair flutuando pelo
shopping para o espanto dos frequentadores,
que desviaram a atenção da mulherzinha recémsurgida. Em determinada altura a felicidade de
Eduardo chegou a um ponto tal que seu corpinho,
tendo atingido os limites de expansão, explodiu
sem ruído e os fragmentos pulverizados caíram
devagar, como neve rala, sobre a decoração
natalina do shopping. (2012, p.09-10)

Virando mais uma página de nosso álbum imaginário,
encontramos as “Olívia Palito”, que compõem o rol de corpos que
desfilam pelo Gran Cabaret Demenzial de Veronica Stigger. Cabe
esclarecer que não veremos o marinheiro caolho, viciado em
espinafre. Não. Trata-se uma narrativa sobre alguém que escuta
um relato sobre como, em uma cidade do interior, habitada por
pessoas baixinhas, de cabeças desproporcionalmente grandes e
redondas, trajadas de roupa de tirolês, passa a ocorrer, em certo
momento, o nascimento de crianças diferentes, defeituosas.
Dotadas de “cabeça perfeitamente harmonizada com um corpo
longilíneo” (STIGGER, 2007, p.60), o surgimento dessas crianças
“com cabeças de tamanho normal” desestabilizou a tranquilidade
do “falso mundinho [...] daquele povo de estatura reduzida e
cabeça descomunal” (2007, p.61-62). Vejamos o processo de
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monstrificação pelo qual passaram “os compridões” até serem
nomeados pelos baixinhos como “Olívia Palito”:
Desde crianças, os pobres compridinhos eram
matratados pelos tampinhas. Volta e meia, na
escola, sentavam-se em cadeiras com barro, com
chicleteou, muito pior, com tachinhas. [...] Não
podiam usar a linda roupa de tirolês porque os
cabeçudos a rasgavam. [...] Os compridões faziam
os trabalhos sozinhos, lanchavam sozinhos,
passavam o recreio sozinhos. E sozinhos mesmo,
porque, se porventura formavam um grupo
de compridões, os atarracados faziam-nos se
dispersar, enxotando-os como fêmeas de gambá
parideiras.
Adultos, se destacavam fácil em meio aos outros,
pelo porte, pela magreza e por, pelo menos, uns
trinta centímetros de altura a mais do que o
resto. Os baixinhos e cabeçudos se sentiam mais
e mais diminuídos. Se enfezaram e decidiram
botar os compridões em seus devidos lugares. [...]
Passaram, então, a chamar seus rivais de Olívias
Palito – em sua infinita tolice, achavam realmente
que esta poderia ser a maior ofensa do mundo.
Só não contaram que, quando provocados, os
compridões, em vez de se sentirem humilhados
[...] poderiam não gostar e, mais grave, reagir. Foi
o que aconteceu. Quando os pequeninos enchiam
por demais o saco, os compridões se sentavam
nos cabeções deles e soltavam um peido de se
ouvir na China. (2007, p.62-63)

PENSAR OUTROS CORPOS: UM CONVITE
Através da ficção, o corpo reconhecível é transformado em
corpo hipotético. (BRANDÃO, 2002, p.183)

Neste breve exame de alguns textos de Rubião, Pellizari
e Stigger, pudemos perceber e repertoriar algumas imagens de
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sujeitos ficcionais e de seus corpos singulares. O corpo, como
categoria do conhecimento, não é autoevidente, sendo antes
o que não sabemos, o mais próximo e o mais distante de nós
mesmos, um espaço atópico, mutável. Se nos textos ficcionais
(como sugere a epígrafe) o corpo “reconhecível” é tomado como
matéria de invenção e de fabulação, podemos dizer que ele é
da ordem do imaginário – tal como a realidade a qual pertence
que, antes de ser inteligível, antes de “ser vista e tornada dizível
e compreensível”, co-ocorre com o momento de sua elaboração,
sendo objeto e imagem (ou o corpo e a outra versão do corpo)
simultaneamente. A partir de tais proposições, considero que
em textos como os de Rubião, Pellizari e Stigger, nos quais a (ir)
realidade imaginária se impõe como espaço de indeterminação
do real, viabiliza um exercício de leitura em que a imagem dos
sujeitos ficcionais, ao atuar como vetor de naturalização do irreal,
auxilia a compreensão da singularidade própria dos universos
ficcionais desses autores.
Ao questionar os parâmetros de regimes narrativos, a ficção
de Rubião, Pellizari e Stigger propõe regimes de corporeidade que
atuam na configuração de um imaginário disruptivo. A partir da
indeterminação da categoria corpo, que se impõe como se fosse
cotidiana, produz-se a emergência de uma irrealidade ficcional
que questiona a validade de um modelo realista-verossímil –
mas que não postula, em seu lugar, outra concepção de natureza
ou de realismo literário.
Ao justapor as premissas teóricas apresentadas, aventa-se,
a título de hipótese em defesa do atrito, que a máquina literária
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viabiliza ficcionalizar figurações de corpos. Ao atuarem como
formas de subjetivação, que tematizam o corpo enquanto res
cogitans (mente) e res extensa (corpo) que limita a linguagem,
essas consciências hipotéticas deslocam as condições de
leitura do literário. Sendo o lugar em que se dá toda a travessia
na aventura humana, perguntar pela natureza do corpo, no
âmbito do texto ficcional, implica no exame das condições e
possibilidades de experimentação e conhecimento da vida por
meio desse exercício do imaginário a que chamamos literatura.
Assim, ao reunir estas figuras, tentou-se sugerir algumas
linhas para uma possível arqueologia do monstro e da
monstruosidade na literatura. A título mais de convite que de
proposição de um programa de investigações, cabe perguntar:
quais imagens de corpo, de consciência e de sujeito a obra
apresenta e problematiza? Que índices ordenadores da linguagem
(e da experiência) o texto suspende? Como pode ser um corpo
em um texto literário? Como o percebemos e como ele pode ser
representado na literatura? A corporeidade da voz literária tem
que remeter à representação de uma consciência de natureza
antropomórfica? De que corpo afinal se trata, de uma percepção
que corresponde a determinações culturais, a objetivações de
referências extratextuais, ou seria uma configuração hipotética
da qual se insinuam outras instâncias de enunciação? Pode a
literatura apresentar questionamentos às percepções e imagens
naturalizadas do corpo?
Por fim, cabe mencionar que, ao trazer os fragmentos
dos textos de Rubião, Pellizari e Stigger, não buscamos analisar
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fugas para o mundo dos sonhos ou, ainda, fazer um elogio
da irracionalidade. Ao contrário, a proposta é estimular a
consideração do mundo sob uma ótica outra, valendo-nos
da literatura como meio de conhecimento tateante que pode
constituir uma oportunidade para se pensar resistências outras,
possíveis. Como? Mediante uma experiência in(ter)ventiva com
a linguagem literária, na vizinhança da filosofia, talvez ainda seja
possível insinuarmos meios de criar corpos que questionem
nossa compreensão acerca do que vemos e dizemos ser o corpo
e o humano; de como pensamos que este corpo possa ser; de o
que este corpo pode fazer consigo.
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AS MONSTRUOSIDADES INSÓLITAS NA
LITERATURA PARAENSE
Suellen Cordovil da Silva
INTRODUÇÃO

Os estudos de literatura da região norte do Brasil carregam
uma característica a qual reinterpreta a mitologia regional, além
disso, desenvolvem elementos relacionados ao fantástico/insólito.
Pretendemos, com este artigo, compreender alguns fundamentos
teóricos sobre o fantástico e o insólito na literatura paraense. Para
tanto, apresentaremos um mapeamento inicial de nossa pesquisa
de monografia de especialização para entender sobre a literatura
regional paraense, sob os critérios de o que seria uma literatura
fantástica ou insólita ao longo deste trabalho.
Em nosso artigo, estudaremos o fantástico empregado
em algumas obras paraenses. Iremos descrever algumas
características de personagens com uma construção de uma certa
monstruosidade ao longo das obras. Como base da observação
da proposta de um novo movimento literário brasileiro, intitulado
fantasismo, oriundo do livro intitulado Fantástico Brasileiro:
O insólito literário do Romantismo ao Fantasismo (2018),
desenvolvido pelos professores doutores Enéias Tavares e Bruno
Matangrano, pretendemos analisar obras da literatura paraense
que apresentam o caráter insólito em suas estruturas. Dessa
forma, o objetivo geral desse artigo é analisar obras paraenses
para investigar sobre o insólito e a questão da construção de
monstros a partir do imaginário paraense. Para nosso amparo
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de fundamentação teórica, utilizaremos os conceitos de Todorov
(1920); Felipe Furtado (1980) sobre A construção do Fantástico
na narrativa; Rosalba Campra (2016) e sua obra Territórios da
ficção fantástica, dentre outros.
No Brasil, os estudos sobre o fantástico e suas vertentes do
insólito ficcional ocorrem na Universidade do Estado do Rio de
Janeiro (UERJ), anualmente, intitulado Congresso Internacional
“Vertentes do Insólito Ficcional”; Encontro Nacional “O Insólito
como Questão na Narrativa Ficcional”, organizado pelo Grupo
de Pesquisa “Nós do Insólito: vertentes da ficção, da teoria e
da crítica”, juntamente com as Universidade Estadual Paulista
Júlio de Mesquita Filho (UNESP) com o Grupo de Pesquisa
“Vertentes do Fantástico na Literatura”, e a Universidade
Federal de Uberlândia (UFU) com a Linha de Pesquisa “Espaços
do Fantástico”, do Grupo de Pesquisa “Espacialidades artísticas”.
Dessa forma, podemos encontrar uma diversidade de
núcleos de estudos sobre a literatura fantástica, distribuídos pelo
Brasil para promover uma investigação de obras essencialmente
de vertentes do insólito ficcional. O fantástico pode ser
considerado como um gênero ou modo discursivo, segundo as
pesquisas do professor Flávio García (2011), a partir de diversas
leituras de obras teóricas do Brasil e do mundo voltadas para
o assunto, em especial: a compreensão do fantástico como
gênero oriundo da obra de Todorov, intitulado Introduction
à la littérature fantastique (1970), entendimento como modo
discursivo apontado por Irène Bessière em Le recit fantastique
(1973) dentre outros. García afirma que:
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Se o insólito não decorre normalmente da
ordem regular das coisas, senão que é aquilo
que não é característico ou próprio de acontecer,
bem como não é peculiar nem presumível nem
provável, pode ser equiparado ao sobrenatural
e ao extraordinário, ou seja, àquilo que foge do
usual ou do previsto, que é fora do comum, não é
regular, é raro, excepcional, estranho, esquisito,
inacreditável, inabitual, inusual, imprevisto,
maravilhoso. (2007, p.21)

Notamos que, com as construções narrativas, o leitor
encontra uma espécie de hesitação ou uma manifestação
insólita ao longo de sua leitura da obra fantástica. Felipe Furtado
(1980) aborda uma ideia de grupos de gêneros afins, entre eles
os que são histórias de fantasmas, narrativas maravilhosas,
narrativas misteriosas, narrativas sobrenaturais ou literatura do
sobrenatural, que carrega os demais três gêneros anteriores.
Felipe afirma que a definição de hesitação de Todorov representa
“pelo leitor implícito entre aceitar ou recusar os fenômenos
que o enunciado narrativo lhe propõe como sobrenaturais”
(FURTADO, 1980, p.14). Ele destaca que devemos olhar para
outros contextos da literatura – o maravilhoso e o estranho, por
exemplo – além de citar uma oposição de Bessière (1970) diante
das posições teóricas de Todorov. Ela aborda como se processa
o relato fantástico desempenha elementos narratológicos
semelhantes:
Todo estudo do relato fantástico é sintético, não
por evocar ou intuir uma lei artística (ou de certa
regulação anormal do universo ou da psique
humana), mas por uma perspectiva polivalente.
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O relato fantástico provoca a incerteza ao
exame intelectual, pois coloca em ação dados
contraditórios, reunidos segundo uma coerência
e uma complementaridade próprias. Ele não
define uma qualidade atual de objetos ou de
seres existentes, nem constitui uma categoria
ou um gênero literário, mas supõe uma lógica
narrativa que é tanto formal quanto temática e
que, surpreendente ou arbitrária para o leitor,
reflete, sob o jogo aparente da invenção pura, as
metamorfoses culturais da razão e do imaginário
coletivo. A síntese não nasce aqui do inventário
vasto e diversos dos textos, mas da organização,
por contraste e por tensão, dos elementos e das
implicações heterogêneas que fazem o atrativo
do relato fantástico e sua unidade. O fantástico
não é senão um dos métodos da imaginação, cuja
fenomenologia semântica se relaciona tanto com
a mitografia quanto com o religioso e a psicologia
normal e patológica, e que, a partir disso, não se
distingue daquelas manifestações aberrantes do
imaginário ou de suas expressões codificadas na
tradição popular. (BESSIÈRE, 2009, p.186)

O fantástico ou maravilhoso e outras vertentes ocorre se
pelo menos uma das três entidades textuais (personagem,
narrador e leitor) observarem elementos contraditórios diante da
realidade da narrativa. Para Furtado, o estranho ocorre quando o
fato é descrito por meio das leis naturais e científicas, enquanto
que o maravilhoso desenvolve-se em novos movimentos da
natureza inesperados, mas que podem ser explicados por
uma nova lei diante do irreal. O narrador, numa possibilidade
de desenvolver a narrativa como uma espécie de relato, é
compreendido como uma característica quase que imediata de
uma obra Fantástica (CAMPRA, 2016). A autora afirma que:
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O leitor que queira interar-se das emoções
dessas criaturas quando se encontram do nosso
lado terá que se esforçar muito. Memórias de
lobisomens, diários de fantasmas, monólogos de
vampiros, não costumam figurar nos catálogos,
no entanto são bem abundantes, da literatura do
gênero. (p.150)

Campra menciona o vampiro, como exemplo, de um
corpo, mas não humano. O vampiro assume a sedução original
de necessidades básicas do ser humano as quais são prazer e
alimentação. A literatura fantástica é sobrenatural, extranatural,
meta-natural, alucinado ou insólito conforme Furtado afirma.
Felipe Furtado traz uma compreensão sobre uma literatura
metaempírica para
que a fenomenologia meta-empírica é sempre
o elemento temático dominante da narrativa
fantástica evidencia-se também no facto de
várias tentativas de sistematização dos temas
do gênero até hoje levada a cabo não passarem
afinal de descrições mais ou menos elaboradas
dos vários tipos de ocorrência extranatural que
as obras encenam. (FURTADO, 1980, p.21)

O estudioso Felipe Furtado trata de um sobrenatural como
algo positivo e negativo, pois o primeiro pode expressar signos
ou códigos axiológicos comuns de modo positivo, enquanto que
o segundo apresenta o conceito do mal. Ele se baseia nos estudos
de Louis Vax sobre a compreensão do sobrenatural negativo
sendo um elemento importante para a construção da narrativa
fantástica. Ele diferencia o maravilhoso do estranho também. Para
ele, o maravilhoso [...] conta histórias frequentemente eivadas
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de figuras e ocorrências em franca contradição com as leis da
natureza, mas nunca discute a probabilidade da sua existência
objectiva [...] nem pretende sequer suscitar interpretações que
o façam (1980, p.34-35).
Enquanto que o estranho “mantém a incerteza durante
um certo tempo, acabando por negar a existência de qualquer
fenômeno alheio à vigência das leis naturais” (1980, p.40). O
fantástico tenta desenvolver o sobrenatural de modo que o
leitor entre em um processo de convencimento pelo que está
lendo pelo encontro de um outro mundo, o irreal.
AUTORES PARAENSES DE LITERATURA FANTÁSTICA: UM BREVE
MAPEAMENTO

O critério de seleção das obras aqui estudadas tem por
base a proximidade temática entre elas. Porém, citaremos
alguns autores importantes e seus trabalhos dentro da literatura
Brasileira, para compor um breve panorama da literatura
nortista. Inicialmente, citamos Roberta Spindler, graduada em
Publicidade e Propaganda e que teve seu primeiro livro, intitulado
A Torre Acima do Véu, publicado pela Giz Editorial em 2014. Em
março de 2018, lançou Heróis de Novigrath pela Editora Suma
e sua obra foi a nona mais vendida na Bienal de São Paulo na
Livraria da Companhia das Letras.
O escritor, roteirista, biólogo e mestre em comportamento
Andrei Simões publicou os livros Putrefação, pela editora Novo
Século (2005); Zon, O Rei do Nada (2013) pela editora Empíreo;
e Luz, O deus do Horror (2016) pela Twee Editora e também tem
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contos em diversas antologias nacionais, além de organizar uma
antologia de horror amazônico pela editora Empíreo.
Breno Torres, professor, publicou seu livro Pesadelos
Infaustos (2017) pela editora Arwen com uma proposta de terror
e encantamento pelos seres estranhos da região amazônica. Ele
foi indicado ao Prêmio Strix de melhor conto.
A advogada Giuliana Murakami publicou seu primeiro livro
de uma trilogia, Guardiões do Império – O Selo do Sétimo (2017)
ganhou o prêmio de Fox empíreo de Literatura do mesmo ano
que narra a história de Yuka Kamimura, uma jovem japonesa
que descobre ser Imperatriz do misterioso Império de Minerva,
marcado por um ambiente cosmopolita e estruturado em secções
de funções político-administrativas específicas. O jornalista Ingo
Müller, com sua obra Corda no pescoço (2016), ganhou o prêmio
Fox empíreo de Literatura. Em um convento cravado no meio da
grande floresta um bebê abandonado cresce e se torna a jovem
noviça Lisa. Em seu dia de ordenação, ela vê seu sonho de ser
freira desmoronar depois da acusação de estar possuída pelo
demônio. Sua última chance é encontrar Monge Gilles, o único
exorcista da região, que vive numa vila isolada. Lisa agora tem
um desafio: enfrentar a maior floresta tropical do planeta, sem
nunca antes ter saído da clausura.
Barbará Bragança Ferreira ou pseudônimo Georgina
Cavendish teve seu único romance foi Caim, O Primeiro Vampiro
lançado pela editora Novo Século pelo selo Novos Talentos
no final de 2015. Recentemente, foi criada a revista intitulada
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Revistinha Pulp organizada por Saulo A Sisnando com contos
fantásticos, a última edição participou Breno Torres, Fábio
de Andrade, Barbará ou Georgina Cavendish, Igor Quadros e
Lenmarck.
Fernando Gurjão é advogado de formação, artista plástico
com exposição individual no TRT8 em 2016, mesmo ano em que
ganhei o Prêmio Literário na categoria conto da Fundação Cultural
do Pará, que agora editou meu primeiro livro intitulado Ladir vai
ao parque e outras histórias (2017). Nesse seu trabalho, promove
o sobrenatural e o fantástico ao mesmo tempo. Ele desenvolve
uma ideia da solidão e morte. Franciorlys Viana, castanhalense,
professor e iniciou sua carreira literária ainda na faculdade,
após ganhar o Prêmio PROEX de literatura, categoria “crônicas”,
realizado pela UFPA em 2011. Em 2012, ganhou o Prêmio Dalcídio
Jurandir de Literatura, realizado pela Fundação Cultural do
Pará, com o livro Ojos. Em 2013, venceu o certamente “Prêmio
IAP de Artes Literárias”, pela Fundação Cultural do Pará, com o
livro Fantasilhoso. Em 2014, recebeu menção honrosa no Prêmio
Samuel MacDowell, certame realizado pela Academia Paraense
de Letras, pela obra Como Gira a Engrenagem do Mundo.
O cametaense Salomão Larêdo é advogado e trabalha na
prefeitura municipal de Belém, onde já exerceu inúmeras funções,
como de consultor jurídico da Secretaria Municipal de Saúde e
Meio-Ambiente (Sesma) entre outras atividades. Ele é professor
titular da Escola Superior da Amazônia, lecionando a disciplina
Literatura Brasileira de Expressão Amazônica, com ênfase na
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literatura paraense. Ele publicou em torno de quarenta obras e
dentre elas estão: Matintresh (2003) e Olho de Boto (2015).
No subtópico seguinte, analisaremos algumas dessas obras
mencionadas anteriormente. Compreendemos que as obras
fazem parte de um movimento artístico brasileiro intitulado
fantasismo (séc. XXI), analisado pelos estudiosos Tavares e
Matangrano. A proposta do fantasismo é um movimento
que estuda os fenômenos literários contemporâneos sobre a
fantasia dentre outros modos narrativos ou vertentes do insólito
ficcional. Além dessas características do fantasismo relacionado
as duas primeiras décadas do século XXI, Mantangrano e Tavares
apresentam que:
trata-se também de uma imposição mercadológica,
que, invariavelmente, acaba resvalando na própria
crítica literária acadêmica, uma vez que se torna
impossível estudar os fenômenos da literatura
contemporânea à parte do mercado, do contexto
histórico-social atual, das potencialidades
intermidiáticas e da interinfluência com as mídias
digitais. (2018, p.263)

Esses trabalhos paraenses mencionados acima estão
nesse período do fantasismo. Esse é um movimento artístico,
e não crítico predominantemente. Cada escritor brasileiro
pretende desenvolver suas habilidades de escrita criativa, por
meio das narrativas fantásticas ou de diferentes vertentes
insólitas ficcionais, a fim de manifestar uma relação com o
mercado editorial também. No caso, essas obras supracitadas
desenvolvem um papel fundamental ao destacarem elementos
culturais e mitológicos da Amazônia.
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Salientamos que essa seleção foi pequena por se tratar de
um artigo, porém existem autores paraenses de outras gerações
que já escreviam sobre as lendas e os mitos amazônicos, como
por exemplo, Inglês de Sousa – autor que foi considerado um
naturalista que orbita entre o real e o impossível. Os contos de
Inglês de Sousa trouxeram o real em choque com o insólito em
Contos Amazônicos (1893).
É de conhecimento popular a presença dos monstros em
várias culturas e, em todas elas, seres monstruosos causam medo
e terror nos seres humanos. E, como os monstros dependem de
um sujeito para existirem, eles encaram os humanos para se
desenvolverem no imaginário. Essa relação entre o indivíduo
e a figura monstruosa é uma forma de explicar as limitações
físicas, emocionais e psicológicas de dois em diversos graus
de intensidades, porém a negação do monstro na sociedade é
interessante para uma reflexão e avaliação da credibilidade do
humano.
Desde a Idade Média, procurou-se compreender a
existência dos monstros para reinterpretar os acontecimentos
inesperados e destruidores. Era necessária uma explicação para
o que não estava premeditado. A esfinge era um modelo de
sedução e, ao mesmo tempo, de um enigma existente dentro
do próprio ser humano. Ela era considerada um monstro que
mostrava caminhos e alterava um futuro conforme a atuação
do seu visitante. As sereias da jornada de Ulisses para a Itaca
explicam outro olhar de atração do corpo ou uma espécie de
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feitiço ao entrarem e matarem os tripulantes do navio. Elas
poderiam ser uma explicação do potencial desenvolvido pela
sabedoria adquirida de Ulisses e uma forma de provar isso, pois
ele pediu para ser amarrado no mastre do navio e os demais
teriam que tapar seus ouvidos para não serem levados pelo
canto das sereias.
Como produto do imaginário, o mito é uma construção do
pensamento humano com um conjunto de relações concatenadas
de imagens. Era precioso para o homem primitivo descrever a si
mesmo por meio da natureza e, por isso sugiram as lendas e os
mitos como modos de compreensão dos mistérios da natureza e
dos “monstros interiores” do homem (carências). Durand afirma
que o “imaginário é o conjunto das imagens e das relações de
imagens que constitui o capital pensado do homo sapiens, o
grande e fundamental denominador onde se encaixam todos os
procedimentos do pensamento humano” (1997, p.14).
Essas construções imagéticas, por meio de símbolos,
desenhos e pinturas, ajudaram o homem a dar um sentido à vida.
Podemos encontrar em Jung um entendimento sobre a percepção
humana diante desses elementos estranhos para interpretar a
natureza, “Os sentidos do homem limitam a percepção que este
tem do mundo a sua volta. Utilizando instrumentos científicos
ele consegue em parte, compensar a deficiência dos sentidos”
(JUNG, 2016, p.21). Verificamos um processo de dissociação
de percepção como um caso de fracionamento da psique
que desenvolve a neurose. Um exemplo de narrativa em que
ocorre esse fenômeno de dissociação é o romance “O médico
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e o monstro” (1886), de R. L. Stevenson; Jung afirma que “no
livro, a ‘dissociação’ de Jekyll se manifesta por meio de uma
transformação física e não (como na realidade)” (2016, p.23).
A forma de compreender ou solucionar o enigma da esfinge
continua sem limites em vários contextos intersemióticos,
visando ao crescimento das construções de figuras monstruosas
de modo inconscientes, e são cristalizados no imaginário social.
Os mitos e as lendas são consequência das buscas de sentidos
da natureza pelos seres humanos. Os mitos são uma espécie de
linguagem para descreverem os acontecimentos dos arredores
e eram transmitidos de gerações para gerações pelas cotações
de estórias, fabulas e narrativas. Campbell (1994) apresenta
a importância das mentes de diferentes povos com suas
explicações de diversos mitos para interpretarem os mistérios
do cosmos. O mito construído coletivamente se transforma em
um elemento cultural. Campbell ressalta elementos de imagens
que são similares e atemporais e estão repercutidas ao longo das
várias culturas.
ANÁLISE DAS OBRAS: A TORRE ACIMA DO VÉU, CORDA NO
PESCOÇO, PESADELOS INFAUSTOS E OLHO DE BOTO.

As obras aqui descritas são de enredos diferentes, porém
apresentam uma cultura paraense em certas instâncias. Iremos
descrever algumas características das obras e suas críticas
literárias sobre as mesmas, além de carregarem fenômenos
inexplicáveis e seres sobrenaturais. Apresentam um ritmo de
subversão.
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Roberta Spindler desempenha um importante papel no
cenário fantasista, em 2018, ao ter sido uma das autoras mais
vendidas pela narrativa Heróis de Novigrath, que cativou jovens
de várias faixas etárias com uma proposta de uso de uma
linguagem cotidiana utilizada pelos mesmos. Aqui destacamos
A torre acima do véu (2015) que devido a uma densa e venenosa
névoa no céu da cidade. Antes do Prológo, encontramos um
mapa explicando o espaço da narrativa com a descrição das
disposições dos blocos e setores, juntamente com a Torre criada
pelo senhor Faysal. A névoa despertou os mais terríveis instintos
humanos e degradou a humanidade, e provocou um caos social.
Poucos sobreviveram à névoa. Muitas pessoas se tornaram uma
espécie de mutação ou quase zumbis, pois eles “Eram homens de
carne, osso e algo mais... Algo inegavelmente não humano. Sem
pelos ou cabelos, pareciam fantasmas. Veias grossas e inchadas
tomavam as partes descobertas de seus corpos” (SPINDLER, 2015,
p.15). Segundo Matangrano e Tavares (2018), em sua temática
futurista, a obra de Roberta Spindler
também propõe um interessante e importante
reflexão sobre a condição humana exposta a
condições extremas. Passado em um mundo onde
uma névoa tóxica de origem obscura resultante
de uma arma biológica recobrou toda a superfície
terrestre, o livro conta a história da sociedade que
se organizou para sobreviver acima da névoa, em
grandes torres controladas pela mais alta delas,
na qual fica a sede de uma poderosa corporação.
(2018, p.184)

A construção da torre foi algo muito importante para
a população da megacidade Rio-Aires, pois alguns puderam
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se refugiar nela. As missões eram incrementadas com vários
equipamentos de alta tecnologia, ao longo da narrativa, por
exemplo, o uso de microcâmeras para vistoriar o que havia
restado e evitar contato com as figuras sombrias, ou mutantes
que pareciam fantasmas, quando a protagonista Beca descreve
que “O caos em que vivíamos nos levaria ao fim, aquilo era
inegável. Estaríamos condenados a esperar pelo dia em que os
sombras nos sequestrariam para os escombros de nossa antiga
sociedade” (2015, p.16). Encontramos outros objetos tecnológicos
como smartwatch, tablete, grappiling gun, máscara de gás, os
óculos com lentes especiais e comunicadores auriculares.
A obra apresenta uma distopia por ocorrer um fenômeno
atípico e não esperado pela sociedade no enredo. As criaturas
sombrias são elementos importantes que percorrem ao longo
das demais narrativa paraenses que iremos estudar. Aqui esses
monstros são um elemento insólito que interferem na vida
cotidiana dos personagens com uma ideia de transmitirem uma
ideia de perigoso. A névoa transformou pessoas em monstros e
destruidoras de outras vidas. Essa é uma característica insólita
na obra.
A obra intitulada Corda no pescoço (2016) aborda uma
jornada de uma outra heroína chamada Lisa, que viveu a vida
toda em um convento. Ela iria se tornar uma freira e sofre uma
acusação de estar possuída pelo demônio. Então, ela busca se
libertar desse monstro e segue sua jornada com uma corda no
pescoço ao longo da narrativa. Ela encontra outros seres místicos
lendários da Amazônia. Nesse caminho, ela encontra a Matinta
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Perera, considerada uma bruxa que comia as tripas e os tecidos
moles de pessoas que encontrava pelo caminho:
A mulher reagiu instintivamente ao barulho feito
por Ubirajara, soltando um guincho animalesco
e se contorcendo, como se seu corpo estivesse
mudando embaixo e se contorcendo, como se seu
corpo estivesse mudando embaixo do vestido. O
pescador pôde ver que as mãos da velha agora
se assemelhavam a garras, e sob o véu o rosto
deformado repuxava, tornando-se uma massa
comprida e esticada. Usando as extremidades
afiadas, a viúva começou a rasgar a mortalha
negra, revelando um corpo magro, coberto de
filamentos semelhantes a penas. Ao se desfazer
das roupas, a transformação já estava completa
e não havia nada de humano em suas feições: a
viúva era um pássaro negro, de bico manchado e
com sede de sangue. (MÜLLER, 2016, p.51)

A personagem monstruosa chamada Matinta-Perera
tem várias formas, de acordo com a lenda. Aqui na narrativa
ela gosta de tabaco, vive nas florestas, gosta de sangue e se
transforma em uma ave para atacar suas presas. Enquanto
que na obra de coletânea de contos intitulada Pesadelos
Infaustos (2017) apresenta algumas personagens que carregam
forças sobrenaturais e são chamadas de bruxas, querubins,
amaldiçoados, e uma deusa das águas. No conto intitulado Canto
das águas, verificamos uma maldição lançada sobre aqueles
homens que tomavam banho no igarapé. O personagem da
narrativa era enfeitiçado e levado pela Mãe d’Água que pelo
seu canto e beleza encantava os homens as suas margens, e
agraciado pela percepção aflorada:
Monstruosidades do fantástico brasileiro

177

Sentiu, enfim, o toque macio de suas mãos
cobrirem-lhe o membro entumecido e,
enquanto arfava de alívio e entrega ao
ser puxado lentamente por ali, seus olhos
imediatamente fitavam os grandes seios que
logo já apaixonadamente massageava dentro da
boca salivante, deslizando seus lábios e barba
pela carne macia e abocanhando, esfomeado,
as pontas eretas e arrepiadas, enquanto ela se
pendurava em seu quadril e, cego, cego e surdo de
desejo, sentiu sua cavidade lhe roçar no rebolar
dos quadris à procura da ponta ereta de seu sexo;
quando habilmente manejou as coxas curvilíneas
e empurrou-o fundo para dentro num requebrar
com quadris, ele urrou e, agarrando às suas
fartas nádegas, preenchendo-a repetidamente,
incessantemente, ele amou a mãe das águas por
minutos, longos minutos em que tornou a se
sentir o mais selvagem e, obviamente, feliz dos
homens. (TORRES, 2017, p.189-190)

O canto das águas era uma espécie de elemento de sedução
para o homem. Ele era levado em um transe para o fundo das
águas, mas sua sensação era insólita nas águas do igarapé.
A experiência física sexual com a morena das águas era uma
entrega de si para o mistério das águas quase que adormecido
e contemplativo no seu encontro maravilhoso. Ela desaparecia
sempre mais cedo, às exatas sete e trinta da manhã. E surge
o questionamento de investigação com o ocorrido fantástico/
insólito do personagem:
Por que ela não levava? Com ela, Mãe d’Água,
como fazia com todos os outros que caíam na
rede de seus braços... Não era isso que dizia a
lenda? Que ela levava para o fundo do rio aqueles
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que se perdiam em seu amor, e para sempre
os enclausurava sob seu manto cristalino?
(2017, p.191)

Essa sedução da Mãe d’Água traz uma apresentação de
grande influência para o homem, possível ribeirinho, sede as
suas emoções e percepções mais sutis concretizado em um
acontecimento quase que rotineiro do mesmo de visitar a sua
amada das águas. Sua esposa Bibia não compreende o motivo de
seu esposo seguir o mesmo caminho das águas todos os dias e ela
já tinha desistido de insistir com o marido de deixar de fazer
sempre a mesma trilha constantemente. Podemos notar a
característica da sedução insólita ao longo da Matinta-Pereira e do
Boto-Cor-de-rosa nas lendas amazônicas. De acordo com a lenda,
um boto cor-de-rosa se transforma em um belo homem com uma
roupa social branca nos rios amazônicos nas noites de festa junina.
Ele anda em festas e bailes noturnos em busca de mulheres para
seduzi-las. Com isso, ele tenta convencer as mulheres para um
passeio no fundo do rio, semelhante ao conto acima. E depois,
ele costuma engravidá-las. Na manhã seguinte volta a se
transformar no boto. Ele é considerado um animal com poderes
místicos em grande parte pelos moradores da região amazônica.
O autor Salomão Larêdo em sua obra intitulada Olho
de Boto (2015) trabalha uma linguagem cotidiana ao longo
da narrativa, com uma reinterpretação do mito do Boto-corde-rosa. Na coleção Boto, da editora de Salomão Larêdo, ele
apresenta o Boto como “(Inia geoffrensis) – branco, vermelho
ou tucuxi é golfinho comum nos rios amazônicos, notadamente
Monstruosidades do fantástico brasileiro

179

no rio Tocantins em frente a Vila do Carmo – Cametá. Ligado
às lendas, está em extinção.” (LARÊDO, 2003, p.2). Na obra
intitulada Olho de Boto (2015), verificamos um casamento
de dois homens na cidade de Cametá no Pará e um deles era
considerado “encantado” na folha vespertina:
Num povoado distante cerca de 11 quilômetros
da cidade de Cametá, consorciaram-se, domingo
último dia 24 do corrente dois homens. Um deles,
segundo soubemos, era “encantado” e somente
se casando com o homem que gostasse é que
quebraria o “encanto”, voltando a ser mulher.
Êste, era professor na localidade, e o fato estava
sendo bastante comentado. (2015, p.10)

A narrativa apresenta o processo desse casamento ao
longo dos acontecimentos paralelos no povoado de Inacha, que
ninguém contesta o poder do regime militar, porém o casamento
dos dois homens provoca uma instabilidade na comunidade de
Juaba. Os representantes do regime eram descritos como: “Os
fantasmas tomaram conta da cidade e mudaram a constituição
e a forma de governo e proibiram governos autoritários e
instalaram uma nova república” (2015, p.269-270) Então,
Inajá e Inajacy procuram o Pajé para transformar um deles
em mulher e casarem. Com disso, as críticas aparecem e a
ideia da transexualidade entrelaçada com a mística da cultura
amazônica, surgindo de modo reservado e insólita. O pajé teria
que fazer uma imersão do banho nas águas do Igarapé para
que ocorresse uma metamorfose do homem em uma formosa
mulher. O mergulho no igarapé permitiu a realização de uma
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metamorfose de decisiva para a concretização de uma “obra de
arte” (2015, p.270), andando pelos açaizeiros enquanto a festa
do casamento continuava com muito açaí espumante e camarão
assado no espeto e a farinha “baguda”. A obra apresenta outros
textos como paratextos relacionados à ditadura militar.
CONCLUSÃO

A literatura fantástica paraense expressa uma característica
da região com uma linguagem insólita. Com o amparo dos teóricos
Todorov (1992), Bessière (2009), Chiampi (1980), Durand (1997),
García (2007), Furtado (1980) e Oropeza (2006), entendemos a
construção da narrativa e do imaginário para interpretarmos as
obras literárias. A torre acima do véu (2015), Corda no pescoço
(2016), Olho de boto (2015), Pesadelos infaustos (2017) são obras
consideradas nessa pesquisa do movimento fantasista pelas
características artísticas de representar nossas representações
culturais paraenses dentre outras.
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O ESPAÇO DO HORROR BRASILEIRO
EM NEVE NEGRA , DE SANTIAGO
NAZARIAN
Rafael Muniz Sens

As figuras monstruosas possuem uma relação complicada
com a crítica tradicional brasileira de literatura, em principal pela
dificuldade de delimitar a produção propriamente nacional dos
empréstimos estrangeiros. No romance Neve negra, publicado
em 2017, o autor Santiago Nazarian procura desestabilizar essa
barreira. O escritor constrói uma narrativa que se passa no
interior de Santa Catarina durante a noite mais fria do ano.
Ele explora o fenômeno meteorológico da neve, um
acontecimento que soa distante da realidade do Brasil tropical,
mas que, em suas raras recorrências, configura um clima
precisamente brasileiro. Além disso, ele evoca uma figura
monstruosa intitulada de Trevoso, criatura que é inspirada
no imaginário de duendes europeus misturados aos seres do
trabalho folclórico do antropólogo catarinense Franklin Cascaes,
quem contribuiu com um vasto recolhimento de lendas populares
da ilha e região de Santa Catarina.
O romance se aproxima do fantástico e do horror
psicológico ao mesmo tempo em que elabora um espaço gótico
brasileiro. São retomadas características clássicas da literatura
gótica e das narrativas de horror como a noite, a casa no escuro,
a floresta, o silêncio, os sons suspeitos, a névoa, a neve, o frio,
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a solidão, a embriaguez e os crimes familiares. Entretanto, todos
esses traços passam por uma possibilidade única da configuração
geográfica, cultural e social da cidade fictícia de Trevo do Sul, na
qual o protagonista Bruno reside com a esposa e filho.
Por esses motivos, proponho uma leitura da obra Neve
negra, de Nazarian, como a defesa de uma literatura de horror
satisfatoriamente brasileira. Para isso, analiso os espaços, as
imagens, os monstros, as crenças e os personagens selecionados
de forma sagaz pelo autor para tecer sua escrita em sua mais
recente publicação, servindo como um exemplo de fantástico
brasileiro contemporâneo.
Levando isso em consideração, não procuro categorizar
o romance dentro de uma única teoria acerca do sobrenatural
na literatura, podendo perpassa-lo pelo fantástico, estranho,
monstruoso, horror, terror, e demais nomenclaturas que trabalham
por e para seus mais marcantes teóricos correlacionados aos
aspectos de obras elencadas por cada um deles. Entretanto, é
imprescindível recortar algumas dessas abordagens a fim de melhor
compreendermos a forma com a qual o livro de Santiago Nazarian
se constrói.
Superficialmente atribuindo-o aos apontamentos de T.
Todorov em Introdução à literatura fantástica (2012), Neve negra
se aproxima do fantástico ao ser construído sob a hesitação
sobrenatural do presente. A cadeia de acontecimentos, mesmo
que perfurada por flashbacks, usufrui de uma atmosfera espaçotemporal dúbia e incerta. Tal característica é essencial para a
definição de Todorov sobre o fantástico, pois, para o escritor,
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ele se baseia na falta vacilante da explicação, tanto racional
quanto fantasiosa, dos acontecimentos que fogem à nossa
ciência comum e banal do mundo. Nazarian usa a incerteza do
enredo em relação à posição do leitor que o desbrava. Ademais,
ele abarca alguns dos temas já preludiados pelo teórico búlgaro,
que veremos mais adiante, como as drogas ou a neurose.
Em contrapartida, outros elementos do romance também
podem o configurar dentro do amplo campo do gótico. David
Punter e Glennis Byron (2004) veem o gótico como uma forma
escapista de lidar com questões complexas da organização social
e tabus da psique, como tragédias, melodramas, ansiedades,
medos e proibições. Relembrando alguns tópicos elencados
no livro The gothic, em que Punter e Byron pretendem mapear
diferentes experiências do gótico na cultura, o romance Neve
negra se inclui nesse universo por meio da temática do monstro,
da perseguição e da alucinação, que são três dos diversos itens
elencados pelos dois escritores como recorrentes na literatura
gótica. A primeira delas, o monstro, é sumamente importante,
já que, para o gótico, o papel cultural das monstruosidades é
essencial. São os monstros quem, através da diferença com
os humanos, definem e constroem os limites da normalidade,
policiando e localizando as fronteiras do comum contra o
estranho (PUNTER; BYRON, 2004, p.263).
Uma terceira alternativa através da qual podemos entender
Neve negra é a categoria do horror. Enquanto a constituição do
gótico e do fantástico na literatura parecem se formular com
maior propriedade sobre os aspectos puramente textuais das
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obras, o horror aparenta se concentrar no efeito de um gênero
específico, que causa o atordoamento e o medo; ou seja, ele
estaria baseado na recepção do leitor. Porém, assim como as
limitações do gótico e do fantástico são colocadas em cheque
dentro dos estudos literários contemporâneos, a necessidade da
recepção para o conceito do horror na literatura também já é
questionada.
Júlio França (2008) defende que o horror pode ser
considerado uma categoria estética. Em seu texto “O horror
na ficção literária”, ele aproveita para comentar a maneira com
a qual a teorização do estruturalista Tzvetan Todorov sobre o
fantástico não consegue fugir totalmente da função do leitor
e, logo, da recepção ou de outros elementos para além do
texto. É por esse motivo, aliás, junto da vontade de driblar uma
metodologia teórica demasiadamente ampla e vaga, que França
relaciona o horror a preceitos do sublime de Edmund Burke,
compreendido na aproximação paradoxal do sentimento da dor
com o prazer. O relacionamento entre as duas sensações causaria
o deleite no indivíduo que as experiências e, portanto, isso
explicaria o motivo pelo qual as pessoas continuam mantendo
um grande interesse pelas terríveis narrativas de horror. Para
entender melhor como esse desejo surge, Júlio França continua
no assunto dizendo que:
As fontes do Sublime seriam inúmeras e, entre
elas, algumas estão intimamente relacionadas
com as temáticas e os enredos da narrativa de
horror: a obscuridade, que produz efeitos mais
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poderosos sobre a imaginação do que a clareza;
o pavor de algo desconhecido; a ameaça física da
dor, do ferimento ou da aniquilação; a privação;
a solidão; o silêncio ou a vacuidade; a percepção
da imensidão ou da infinitude, entre outras.
Em comum, todas essas percepções estariam
presentes na experiência do sublime. (2008, p.7)

Ademais, colocando o campo da percepção em conversa
com o dos aspectos textuais, Noël Carrol (1999) define o “horror
artístico”. A diferença que ele vê entre a narrativa de horror e
outras histórias que possuem monstros ou causos terríveis é
de que a primeira necessita da reação de repugnância, receio
ou ameaça não só do leitor, mas como dos personagens que se
relacionam com esses componentes. Sendo assim, a literatura de
horror deixa de ser toda e qualquer obra que cause arrepios, pois
ela necessita de elementos internos específicos para construir as
emoções do público.
São algumas dessas características que transformam Neve
negra em uma narrativa de horror por excelência, principalmente
quando nos encontramos com o próprio protagonista-narrador
fazendo a seguinte pergunta: “devo renunciar de vez ao realismo
e entregar-me ao fantástico dessa narrativa?” (NAZARIAN,
2017, p.109). O questionamento não é gratuito e resume com
simplicidade a proposta da obra, a entrega gradual ao fantástico
contra o comum real. Páginas depois, a resposta à pergunta é
afirmativa quando o personagem confirma: “Está claro que
minha cabeça já não é mais capaz de distinguir o que é sonho do
que é real” (p.148).
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No que se refere ao enredo do romance, ele começa
com o protagonista Bruno, um pintor de renome internacional,
retornando à sua casa em Trevo do Sul depois uma viagem
a trabalho. O estado em que o personagem se encontra é
propício para a instabilidade hesitante da obra. A princípio,
graças à exaustão da viagem noturna, somos introduzidos a
uma realidade mesclada ao sono e ao sonho, já que o homem
se encontra cansado e não consegue mais manter a consciência
totalmente ativa. Depois, para enfatizar a fragilidade de uma
narrativa contada pelo protagonista, somos testemunhas de seu
contato constante com o álcool, a bebida Jack Daniels, o que
inebria ainda mais suas sensações. Em terceiro lugar, o jet lag
sentido por causa da mudança dos fusos horários na viagem
é também motivo de desestabilização, causando a percepção
de deslocamento espaço-temporal no personagem e, como
consequência, no leitor.
Em relação ao espaço, como já mencionado, o livro é
envolto por muitos aspectos clássicos da literatura gótica. Trago
alguns exemplos não a título de conceituação, mas para defender
a capacidade do autor em construir a sensibilidade específica
do horrível que ele evidentemente procura em sua escrita. A
narrativa se passa em uma única madrugada, na noite que deveria
ser a mais fria do ano na região. Nesse ponto, já temos duas
características valorosas. A primeira delas é o escuro, capaz de
produzir sensações mais confusas e imaginativas do que aquelas
advindas da clarividência. A segunda é a resposta corporal ao
frio. Na baixa temperatura, o corpo treme e se encontra em
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maior vulnerabilidade. Nosso organismo se defende do frio com
mecanismos que são similares àqueles que sentimos quando
temos medo, como os arrepios.
Outra característica notória do gótico nesse romance é o
espaço da casa em que se passa a narrativa. Mesmo que seja
uma construção moderna, a mansão na qual mora Bruno e sua
família parece emitir a sensação de vazio e contemplação, pois
possui cômodos amplos, misteriosos, com paredes de vidro e
recheados de objetos do passado. Essa característica é próxima
do que encontramos nas narrativas góticas que acontecem em
ruínas e em grandes e escuros castelos, onde o espaço também
vira um agente criador da sensação alucinatória do horror através
de componentes como o jogo de sombras, cortinas, correntes ou
o barulho dos estampidos na madeira e outras superfícies.
A mesma casa ainda representa a junção do passado com
a constante mudança do presente. Quando o protagonista chega
de viagem, ele anuncia que ela “parece muda. A casa parece
mudada [...]. O ar, respira-se mais rarefeito” (NAZARIAN, 2017,
p.15). Ou seja, os cômodos representam a mutação sentida
por um viajante que retorna ao lar e o encontra esvaziado,
transformado. Juntamente, os quartos carregam camadas
do passado, que podem ser exemplificadas pelo excerto que
diz: “Esta casa tem uma carga. Meu pai morreu aqui, meu
avô morreu aqui, e isso só começa a parecer sinistro agora,
quando posso ser o próximo” (p.27). Sendo assim, esse cenário
contribui para a aura sublime da narrativa, porque representa
tempos cíclicos que terminam, mas retornam de forma infinita.
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Com isso, aproximamo-nos da combinação da dor e prazer como
constituintes do sublime de Burke, pois a morte e a substituição
das gerações podem ser vistas tanto sendo o fim da vida, quanto
o começo e a continuação dela.
Um espaço tão significativo na narrativa como a casa é a
floresta que a envolve. As árvores inúmeras que se encontram
nos arredores do terreno, além de aumentarem a sensação
de escuridão constante, também começam a ser cobertas de
neve ao longo da noite, o que acentua o frio e a percepção
de isolamento narrados pelo protagonista. Vale lembrar que a
floresta é recorrente em narrativas de horror e monstruosidades,
pois, assim como relaciona Luiz Nazário em Da natureza dos
monstros (1998), ela representa as regiões selvagens a serem
exploradas, o irracional inconsciente. De fato, é esse o seu papel
em Neve negra, pois ela ressurge com maior força em níveis
mais avançados do enredo, quando a entrega ao horror e ao
sobrenatural já o invadem e dominam.
É sob esse espaço, físico e sensorial, que Nazarian propõe
a aproximação de aspectos do horror universal com o contexto
cultural e literário brasileiro, almejando conectar o internacional
ao regional e o tradicional ao contemporâneo. A trajetória não
parece ser efeito do acaso. A escrita do livro em si foi encomenda
direta da produtora nacional RT Features, que trabalhou, por
exemplo, com o filme de horror A bruxa, sucesso comercial
lançado em 2015 e produzido nos Estados Unidos, Canadá,
Reino Unido e Brasil. Por isso, ainda que Neve negra trate de
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medos primitivos do ser humano, como o temor personificado
por um ser monstruoso que aparece para tomar o lugar do Pai
em sua família, o livro segue uma linguagem bastante próxima
do contemporâneo e do cinema, com cenários muito bem
delimitados, cenas e flashbacks independentes e um enredo que
conta com auges narrativos suficientemente espalhados para
que a tensão seja mantida durante toda a obra.
Ademais, Santiago Nazarian reflete sobre a ironia de uma
narrativa gótica que se passe em terras brasileiras, isso porque a
tradição dessas histórias costuma retomar o contexto europeu.
Todavia, da mesma maneira com que o personagem de José
Mojica Marins, Zé do Caixão, incluiu o gótico em filmes de terror
do cinema brasileiro, Nazarian não só faz questão de elaborar
seu romance baseado em cidades interioranas do sul do Brasil,
como também comprova que essa característica o singulariza e
potencializa. O trânsito entre a latinidade e a internacionalidade
se personifica no protagonista, que é um homem nascido no
interior de Santa Catarina, mas que na vida adulta circula nos
mais prestigiados ciclos artísticos da Europa. É para o mesmo
efeito que o frio específico do sul do país coloca em choque a
noção do Brasil quente e tropical.
A diferença entre os dois contextos são relembrados pelo
protagonista quando, baseado em sua vivência dupla, procura
“as roupas separadas para o verão europeu, que podem servir
para um inverno no Brasil” (NAZARIAN, 2017, p.118), ou quando
diz que sente “mais frio neste país do que na Europa” (p.94).
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Todavia, para além das configurações geográfico-climáticas, o
personagem Bruno também coloca em comparação o folclore
e o imaginário de ambas as regiões no seguinte trecho:
“Sinceramente, nunca achei que Santa Catarina fosse grande
coisa em matéria de folclore. Na infância, me impressionava
mais o Drácula de Christopher Lee do que as bruxas açorianas”
(p.145). Apesar disso, a principal proposta de Neve negra, nesse
assunto, parece ser comprovar que seu próprio personagem
principal está equivocado. O Estado de Santa Catarina e o Brasil
são, sim, grande coisa em matéria de folclore. E de horror.
Outrossim, mesmo que as raízes do gótico estejam ligadas
ao mundo europeu, a literatura fantástica não é novidade no
Brasil, muito menos na América Latina. Junto disso, as histórias de
horror já caminham próximas da cultura de nosso país há muito
tempo. Para usar um exemplo ligado intimamente à narrativa
de Nazarian, é possível citar histórias fantásticas do folclore
catarinense recolhidas por Franklin Cascaes, que concentrou
narrativas do povo descente dos 6.071 imigrantes açorianos
concentrados no sul do Brasil em meados do século XVIII, como
aponta Oswaldo Antônio Furlan (2015).
A menção a Cascaes se dá por três razões. Em primeiro
lugar, a óbvia relação acontece porque Neve negra se situa na
mesma região das narrativas coletadas pelo antropólogo. Depois,
percebe-se que o monstro criado por Nazarian, o Trevoso,
se assemelha à ideia do “capiroto”, uma criatura muito presente
no folclore brasileiro. Por fim, a aproximação acontece pela
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menção, dentro do romance, de Franklin Cascaes e seu trabalho.
Desse modo, o trecho a seguir demonstra o conhecimento do
Santiago Nazarian acerca do assunto:
“[...] Conhece alguma lenda local de terror,
assombração?”
Franzo a testa, pensando enquanto escavo. “Não,
acho que só as histórias genéricas já conhecidas,
lobisomem, bruxas, chupa-cabra, mula sem
cabeça. Você sabe, Franklin Cascaes. Nada muito
específico dessa região”
“Não conhece a história do Trevoso?”
“O que é isso, tipo tinhoso, capiroto?”
[...] “Tipo um saci?”
“Não sr. Schwarz! Saci é negrinho; estamos em
Santa Catarina, por favor!” (2015, p.80)

Na passagem, Bruno conversa com um homem recémconhecido, um de seus vizinhos, que acaba por ser uma das
manifestações monstruosas do Trevoso, quem utiliza o poder
da metamorfose e do disfarce para circundar e, posteriormente,
atacar seu próximo alvo. O caráter predatório e algumas
das características físicas desse monstro relembram muitas
ilustrações feitas por Cascaes, baseadas nas histórias açorianas
que recolhia. Quando o protagonista de Neve negra vê a figura
de seu filho de sete anos transmutando-se na imagem do
Trevoso, ele descreve que “o corpo nu manchado de sangue
tem finas pernas compridas, braços delgados, e o longo pênis
já é emoldurado por pêlos escuros e lisos” (NAZARIAN, 2017,
p.142). Esse mesmo monstro pode ser imaginado de infinitas
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formas, e parece ter sido inspirado em ilustrações como a figura
abaixo, que é um dos mais de 900 desenhos feitos por Franklin
Cascaes, hoje concentrados no acervo do Museu Universitário
da Universidade Federal de Santa Catarina.

Portanto, como elucidado nesse breve ensaio, percebese a procura de Santiago Nazarian por criar um espaço para o
horror brasileiro em seu romance Neve negra. Fora isso, ele é
capaz de aproveitar a vasta evolução dos gêneros do fantástico,
do horror e do gótico para escrever seu romance. Ele constrói
uma narrativa que vai além da comparação com as obras antigas,
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respeitando as mesmas qualidades analisadas por Lovecraft em
relação aos contos de horror bem sucedidos de sua época, no
início do século XX, que já mostravam “uma naturalidade, uma
convicção, um esmero artístico e uma intensidade de fascínio
muito acima de comparação com quaisquer peças góticas
de há um século ou mais atrás” (1983, p.85). Em vista disso,
Santiago Nazarian encontra seu próprio nacional e sua definição
particular sem se preocupar com as limitações tradicionais. Ao
demonstrar técnica e admiração pelas produções as quais presta
homenagem, Neve negra, junto do horror brasileiro, encontra
um lugar para chamar de seu.
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OS MONSTROS AMAZÔNICOS NOS
CONTOS DE ARTHUR ENGRÁCIO E DE
VERA DO VAL
Rebeca Soares de Lima
Maison Antonio dos Anjos Batista
INTRODUÇÃO

Para Pimentel, “O imaginário maravilhoso, mágico,
fantástico, absurdo e estranho existe em nós desde sempre”
(2002, p.25); exemplos disso são as narrativas orais que muito
contribuíram para a perpetuação de histórias nas mais diversas
culturas. Entre essas narrativas existem as lendas, que Mircea
Eliade (2016) chama de histórias falsas, e os causos que chegaram
até nós, passados de geração a geração.
A sobrevivência dessas histórias, que vence o tempo, é
possível verificar que vêm carregadas de simbolismo insólito e
que são vistas, por muitos, como verdadeiras. Quem nunca ouviu
falar de, ao menos, uma personagem das lendas brasileiras como
o Saci, a Iara, o boto, e até outras um pouco menos conhecidas
dependendo da região do país, como o Matinta-Pereira, que
recheiam o imaginário brasileiro e, principalmente, colaboram
para o enriquecimento da cultura. Assim, o que se quer ressaltar
é quando essas lendas e causos atravessam a fronteira de seus
gêneros, enquanto orais, e passam a compor outro gênero, ainda
que próximo em termos de estrutura, o conto.
A proposta deste trabalho é fazer a análise de como um
personagem monstruoso – que possui partes e habilidades não
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humanas - desses contos se relacionam de forma natural com
as demais personagens, mostrando que, assim como nos causos
e lendas, esse personagem é percebido como verdadeiro. Para
que se possa obter uma análise mais específica, elege-se, dentre
os muitos monstros, o Boto. Assim, para Todorov (2013, p.148),
quando algo fantástico ocorre, uma das explicações possíveis é
de que aconteceu realmente, logo integra a realidade, mas regida
por leis desconhecidas. Colaborando para isso, Silva afirma
sobre a postura que as personagens têm diante de eventos
sobrenaturais “os reduz à banalidade e os incorpora à realidade
quotidiana apresentada pela narrativa” (2008, p.104). Para isso,
usar-se-á contos dos livros “Contos do Mato” de Arthur Engrácio
(1981) e “Histórias do Rio Negro” de Vera do Val (2007), buscando
enriquecer os estudos voltados para a Literatura Amazônica,
pois “A história da nossa terra é, portanto, a história do nosso
pensamento” (ORICO, 1975, p.13).
A LENDA DO BOTO
O que o homem toca se tinge de intencionalidade:
é um ir para... O mundo do homem é um mundo do sentido.1

Muitas narrativas sobreviveram ao tempo, mesmo que não
fossem registradas em linguagem verbal escrita, ou ao menos
marcadas ou inscritas em algum apoio mais difícil de demolir,
como cavernas ou palácios. Um exemplo de marcas são as
inscrições egípcias, onde histórias eram contadas para as futuras
gerações, primeiramente às da família que ali habitava.
1

PAZ, Octávio (2012). O arco e a lira. p.30.
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Contudo, é possível também reconhecer outras
comunidades que não possuíam marcas que ultrapassassem
algumas gerações, como a de algumas tribos indígenas.
Entretanto, isso não é sinônimo para afirmação de que as
histórias contadas morressem junto com seus falantes. Podese restringir algumas características, que podem ter feito com
que muitas histórias fossem passadas de geração a geração,
dentre elas que os ouvintes das narrativas que eram marcadas
por elas, já que eles as ouviam desde a infância e geralmente
com ênfase em algum perigo iminente; na associação desta com
alguma manifestação da natureza que fosse perene, como o sol,
a lua, o rio, a chuva...; e com acontecimentos que se repetem na
existência humana, como a fome, o desejo sexual, a morte.
A associação desses três fatores pode ser uma explicação
para que uma narração não morra com o decorrer dos anos,
mesmo quando a comunidade não possui uma forma de arquivar
fisicamente. Assim, não se pode expor que esse método não seja
eficiente, pois a sua sobrevivência é uma das provas que essa
forma pode ser até melhor do que o risco em um papel, ou como
o é contemporaneamente, um algoritmo, um sistema binário.
Desse modo, elege-se uma narrativa oral que sobreviveu
até chegar ao papel, mas que, mesmo depois de arquivada,
continua viva, não somente na memória, mas em atos de muitas
comunidades amazônicas: a lenda do Boto. Essa lenda possui
as três características já mencionadas: uma manifestação da
natureza, ou seja, o próprio animal; atrelado a ele, um desejo
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humano, a relação sexual fora ou antes do casamento e o sentido
associado à história, onde muitas meninas poderiam morrer
depois do encontro com o boto ou que depois desse encontro,
elas ficariam sempre à beira do rio à espera do próximo encontro,
que poderia nunca acontecer.
Dizem todos os povos da floresta que, quando a
noite cobre o mundo e os peixes dormem, o boto
se aproxima das margens e vai bordejando o rio
à procura de festas. Sai da água sem barulho e
transforma-se em um rapaz de tal beleza que
as estrelas do céu piscam apaixonadas. Seus
olhos são negros. Tem a voz tão suave quanto o
marulhar das águas. Alto e forte, veste-se com
elegância, todo de branco, e traz um chapéu que
esconde um orifício que tem no alto da cabeça.
Gosta de dançar, vai chegando às festas sem ser
percebido, mistura-se com as pessoas e fareja as
moças bonitas. Às vezes ele passeia pelos jardins
e canta canções de paixão tão mágicas que atrai
as solteiras e as casadas, as moças e as velhas,
perdidas de amor por ele. De nada adianta o
aviso das mães assustadas – cuidado com o boto,
menina -, todas elas se apaixonam; ele dança a
noite inteira, e quando a lua já está alta no céu
leva a escolhida para a beira do rio. Ao raiar da
madrugada, antes de o sol abrir no horizonte,
volta para as águas. Mergulha e desaparece. E
as moças ficam perambulando pelas margens,
chorando de dor e saudade. (VAL, 2007, p.54-55)

A lenda do Boto é contada pelos mais velhos como
advertência para as meninas perto da menarca ou aos pais,
para que as vigiassem em dias de festejos, ou para que essa
adolescente não tomasse banho no rio enquanto estiver em
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período menstrual. Outra manifestação, que confirma essa
narrativa não cair no esquecimento, é o frequente aparecimento
de moças solteiras grávidas.
O nome: a lenda do Boto não é o nome primeiro dado à
narrativa, pois quem a profere acredita na narrativa contada,
o que confere à história um tom confessional, às vezes como
testemunha ocular. Dessa maneira, o Boto, ou “cuidado com
o Boto” (ENGRÁCIO, 1981, p.87) já se faz suficiente para ligar
linguagem ao acontecimento.
Além desses fatores, o ato de se contar uma história
também confere ao conteúdo proferido muito valor, pois para
Freud (2015, p.55), “em cada um existe um poeta escondido
e que o último poeta deverá morrer com o último homem.”
Dessa maneira, os mais velhos da comunidade, que confirmam
a transformação do boto em homem, fazem-se de suma
importância, pois, em praticamente todas as manifestações
literárias ou não, há um temor ou medo do que se está proferindo,
mas uma carga de dever a ser cumprido.
Em outras palavras, tanto o sujeito na comunidade, quanto
o poeta têm valores importantes e singulares, por isso, elegese para a pesquisa que se segue, pelo meio artístico-literário: o
conto. Isso pode ainda deixar com que o leitor esteja distanciado,
de certa maneira, com a história proferida pelo falante regional,
mas os contos as demonstram de modo também eficiente, pois
para Freud:
Os artistas cumpririam, portanto, a função de
antenas do seu tempo, captando as fantasias de
Monstruosidades do fantástico brasileiro

200

uma determinada época, como evocou o poeta
Erza Pound. Assim como nos mostra que Freud
aproximou dos hieróglifos egípcios, a obra de
arte traz consigo seus enigmas, desafiando nossa
sensibilidade e nossa razão. (2015, p.318)

Desse modo, a escolha literária não perde o valor de
veracidade, apenas o é em instância outra, mais inconsciente.
Isso estabelecido, elege-se dois autores para exemplificar essa
manifestação do boto. Um autor nascido em Manicoré, município
do Amazonas: Arthur Engrácio, que “defendia a ideia de que a
literatura verdadeiramente amazônica é aquela que tem como
cerne homem e sua relação de produção com a natureza” (SILVA,
2015, p.153); e uma autora nascida em Campinas, município de
São Paulo: Vera do Val, “paulista radicada na Amazônia” (VAL,
2007, p.173).
São autores de tempos e lugares distintos, mas que
tratam, à sua linguagem e vivência, a força do rio, da floresta e
das histórias que as explicam e sustentam, justificando, muitas
vezes, comportamentos e sentimentos ribeirinhos. Buscase analisar, então, a relação entre os personagens dos contos
e a manifestação do boto, como criatura que mescla fatores
humanos e animais, além da transição fantástica.
A visão monstruosa do boto pode variar dependendo de
quem a pronuncia. Dessa maneira, é possível perceber que o
discurso e mães, pais, maridos ou mulheres mais velhas, por
exemplo, é como de um monstro que se aproveita das cunhãs e
esposas que passam demasiado tempo ao rio. Em outras palavras,
o insólito, como conceito do que não é usual ou incomum, não
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se equivale às ações do boto, pois o discurso é proferido como
aviso, como dever para com a comunidade, pois a frequência da
aparição dele é alta.
Para Magni (2009, p.93), “num momento simbiótico, a
história do lugar passa a ser também a história do indivíduo.” A
incidência de mulheres grávidas sem estar casada está altamente
imbricada nas histórias das famílias, que falar sobre o boto não é
algo impessoal. Há tantas pessoas filhos e filhas do boto que não
há desligamento do lugar que aconteceu para com a pessoa que
expõe a história, pois passa a ser vivência pessoal.
Insólito também possui o significado do que se opõe à
tradição, aos usos e aos costumes. Quanto a esse uso não é
possível se associar ao boto, pois sua manifestação faz parte
da tradição de muitas comunidades ribeirinhas, referente ao
horário do banho no rio, à duração desse e às festas. Bosi (1993,
p.25) corrobora, expondo que “a imagem impõe-se, arrebata.
O discurso pede a quem o profere, e a quem o escuta, alguma
paciência e a virtude da esperança.” Contudo, o boto já está tão
emaranhado na Amazônia, que a menção da palavra lenda pode
provocar estranhamento ou revolta em muitos ouvintes.
Essa naturalidade é possível perceber no livro “Histórias
do Rio Negro”, onde o boto aparece como uma conclusão
lógica para cada personagem que não possui pai ou que não
se sabe o paradeiro deles. De modo análogo, assim é descrito
no conto “Brinco de miçanga”, de Vera do Val (2007, p.140),
onde Zé, personagem principal, é descrito pelo narrador como
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“menino sem eira nem beira, nascido de Boto, enjeitado de mãe,
motivo de riso, explorado aqui e ali, vivendo sem saber por que
ou por onde. Nessa sina dos sem-rumo e sem-destino, ele foi
crescendo”.
A certeza de que é filho de boto revela-se pela pouca
atenção nos contos em “Histórias do Rio Negro”, onde a
informação é exposta como uma parte da história que não
vale atenção demasiada. Tanto para o narrador quanto para os
personagens envolvidos na trama, ser nascido de boto não traz
modificação de humor nem questionamentos.
FOI BÔTO SINHÁ 2
A imagem assume fisionomias várias ao cumprir o seu destino
de exibir – mascarar o objetivo do prazer ou da aversão.3

No livro de Arthur Engrácio (1981, p.87), no conto “Em
noites de luar cuidado com o boto”, a mãe de uma adolescente
se refere ao boto, apontando ao rio e dizendo “ali, morava o
Encantado com as cunhãs que já havia seduzido”. Evidenciase, nesse momento, três possibilidades de consequência com o
encontro com o boto.
Relembremos algumas já apresentadas. A primeira é de
ficar grávida sem se saber quem pode ser o pai. Ora, não se saber
quem é o pai dar-se pelo viés do outro, da vizinhança, dos pais.
É muito provável que a menina saiba quem é o pai, contudo, há
uma lei que autoriza, socialmente, a concretização da relação
2

SANTOS, Isabela de Figueiredo (2009). Lendas amazônicas de Waldemar Henrique. p.99.

3

BOSI, Alfredo (1993). O ser e o tempo da poesia. p.15.
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sexual. Com a presença do boto, todos são perdoados, o casal e
os pais, pois não há como resistir ao boto, ninguém pode medir
forças com o ímpeto e escolha sexual do boto. Freud (1996,
p.54) já expunha que “não há necessidade de se proibir algo que
ninguém deseja fazer e uma coisa que é proibida com a maior
ênfase deve ser algo que é desejado.” Dessarte, a presença do
boto constante revela a transgressão da lei.
Em “Brinco de miçanga”, “Velho Nabor” (Val, 2007,
p.77), ao descrever a família de Irerê, somente da mãe se tem
informação, conhecida como uma “cunha sacudida, sumira rio
abaixo, aninhada em um barquinho de pesca; do pai nunca se
teve notícia. Curuminha ainda, apareceu embuchada; diziam que
era do Boto, mas isso ninguém provou. Verdade que a criança
que nasceu tinha olhos d’água, líquidos e negros.”
Tanto em Vera do Val quanto em Arthur Engrácio, o boto
deixa vestígios, seja no dia que escolhe a cunhã, ou com traços
no filho. Em “A vingança do boto” (ENGRÁCIO), o boto deixa um
rastro que parece possuir o poder de não ser percebido por quem
mantém contato, assim conta Maria Castanheira, que estava na
festa obrigada por uma promessa que fizera, o que a pôs longe
dos olhos no boto, posto que não dançava, nem bebia durante
os cinco dias de festejo.
No lugar da Sapucaia, pela festa de Santo Antônio,
o Boto apareceu. Vinha vestido de branco, de
gravata, o chapéu de palhinha jogado de lado
na cabeça. Os olhos muito azuis e brilhantes,
pareciam ter por dentro uma carga intensa de
luz. Na porta do salão, ajeitava constantemente a
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gravata, corrigia a posição do chapéu na cabeça,
olhava com estranho interesse os dançantes. Não
estivessem eles tão absorvidos pela festa, variam
que, por onde o Boto passava, ia deixando uma
esteira luminosa, que parecia magnetizar os que
eram tocados por ela. (1981, p.14)

Já em “Histórias do Rio Negro”, o boto não tem autonomia
para agir, no correr dos contos, quem exerce o poder é o Rio
Negro, pois ele se utiliza dos animais que abriga em seu interior
para possuir as mulheres escolhidas. No caso de Irerê, ela nasceu
com “olhos d’água, líquidos e negros”. O boto é somente um
corpo que o Negro desfruta.
Adentramos a segunda possibilidade, de a cunhatã não
ficar grávida, mas estar tão ligada ao boto que passa a não
conseguir seguir com a vida que vivia antes desse encontro. Isso
revela um medo desmedido dos pais ou responsáveis, pois é
como se a menina beirasse à loucura, andando à margem do
rio, esperando que o boto retorne. Assim pode-se perceber no
conto “Curuminha” (Val).
O rio. Sempre o rio, sinuoso, correndo lascivo
e sem pressa. Ela perambula pela margem,
curuminha perdida e parida no leito do Negro;
ninada pelo seu murmúrio, amamentada com sua
água. Afilhada da Iara. [...] A noite se faz escura,
tão escura quanto o rio, noite e rio, rionoite,
amalgamados. São um só, ambos negros, são
mutantes, cintilantes, rio bicho, rio estrela, rio
macho, pai do Boto e das curuminhas que vagam
na noite. (2007, p.69)

É possível presumir que essa curuminha é filha do boto
e o seu primeiro contato com o mundo foi o Rio Negro, numa
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substituição de mãe pelo Negro, pois foi esse que a amamentou
e ninou. Como a mãe é humana e o boto o pai, é afilhada da Iara.
Nesse ínterim, o poder do Negro se faz notável, pois rio e bicho
estão amalgamados, o rio macho, de poder superior ao boto,
responsável pelas meninas que perdem a razão.
Nos contos de Vera do Val, o boto resume-se a obedecer
às vontades e desejos do Rio Negro, não anulando as histórias
contadas, mas atrelando uma nova interpretação. Do mesmo
modo que curuminha foi fruto do desejo do Rio, encorporandose de boto para realizar o ato sexual, essa menina também se
torna objeto de desejo do Rio Negro.
O rio se insinua, e ela olha; o fundo das águas
escuras, todas as formas de ardores recolhidos,
a miragem, a euforia que traz no corpo. Quanto
a noite vai mais fundo e a madrugada pipila com
as aves da noite, ela vê o homem que sai das
águas, nu e moreno, faíscas do Negro na pele,
vidente dos seus desejos. As águas rodopiam, se
tornam braços quentes, olhos de estrela, boca
candente a devorá-la. A areia branca é leito dos
desvarios, do abrir das pernas, do escorrer da
espuma, do ranger dos dentes. O Boto saliva
em suas orelhas, afaga os ombros e lhe baba o
sexo entre o gorgolejar da boca e o piar das aves.
Dedos d’água penetram em seus cabelos, titilam
os seios e lhe invadem o ventre. [...] Quando
o rio se recolhe, vazante e apaziguado, o Boto
cicia, suave, marulha nas pedras, e vai embora.
(VAL, 2007, p.69-70)

Destaca-se o trecho “faíscas do Negro na pele”, águas que
se tornam braços quentes, “dedos de água penetram em seus
cabelos”, “quando o rio se recolhe, [...] o boto vai embora”. Todas
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essas características lhe são familiares, os primeiros momentos
de vida estavam presentes: o som do rio, o seu balançar e o
homem a olha “vidente dos seus desejos”. O vínculo entre eles
é o mais forte que pode ocorrer: de mãe e filho. Os primeiros
momentos de vida do indivíduo, juntamente com os primeiros
anos, fazem-se de suma importância para a criação do sujeito.
Pois, para Freud (1905, p.58) “não é sem boas razões que, para a
criança, a amamentação no seio materno toma-se modelar para
todos os relacionamentos amorosos. O encontro do objeto é, na
verdade, um reencontro”.
A terceira possibilidade é de o encontro resultar em morte.
Esse resultado pode ocorrer quando a cunhantã, por qualquer
motivo, recusa-se a estar com o boto ou se a entrega dar-se
quando a mulher já não possui desejo pela vida presente. Essa
totalidade pode apontar para uma espécie de plenitude da vida,
onde nada mais falta. Se isso ocorre, não há desejo.
Em “A cunhã que amava Brad Pitt” Luzilene era “arrimo
de família” (VAL, 2007, p.108), sustentava financeiramente mãe
e irmão, recorria ao Jeru para o sexo quando não conseguia
vender os “panos de prato, toalhinhas de crochê, tapetinhos de
banheiro e outras quinquilharias” (p.109) da vizinhança. Luzilene
não comparecia a nenhuma festa, negava todos os pretendentes
que surgiam, guardava todo seu amor para Brad Pitt desde que
assistira a um filme que ele estrelara.
A cunhã morava no flutuante, todo o dia acordava e dormia
com o Negro, possuía “pele cetinosa, boca bem-feita de pedir
beijo” (p.107) e o “olhar pidão da moça incendiava praça toda”
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(p.110). O modo como o boto opera para escolher uma moça não
se encaixa na maneira que Luzilene escolheu viver. Quando isso
acontece, o boto, Rio Negro neste caso, arquiteta outra forma
de efetuar o encontro. Cada vez que o encontro não se dá de
modo habitual, a morte surge como consequência da resistência
do sujeito em questão.
Dessa maneira acontece com Luzilene, ao reservar um
domingo para seu deleite sexual com o pôster de Brad Pitt
em tamanho natural, o Negro se beneficia da tempestade e
desprende o flutuante da margem, tomando a forma de Brad
Pitt, já que esse era o único desejo de Luzilene e
no ar tremeluzindo, se era homem, se era Boto,
ela não se perguntava. O que queria eram
aqueles dedos de leite lhe tocando o corpo e a
boca vermelha lhe bafejando a nuca. [...] E o Boto
enganadeiro foi tomando o que era seu, a cada
gemido um soluço, a cada roçar um lamento, a
cada afogar um ai. (VAL, 2007, p.113)

Em “A vingança do boto”, Maria Castanheira somente
percebeu o que acontecia porque não era um dos alvos do
boto. A forma de sedução permanece de igual modo: “por
diversas vezes, quando estava nos seus dias e ia lavar roupa
ou se banhar, ele já havia tentado flechá-la” (ENGRÁCIO, 1981,
p.14). Ao ser ignorado por ela, a moça mais bonita da festa, e
também pelos que ali festejavam durante cinco dias, foi embora.
Maria Castanheira o perseguiu e “pode ver quando ele se atirou
n’água, indo boiar no meião do rio, assoviando o seu assovio de
Capiroto. Não tinha mais dúvida. Era ele mesmo, o Boto, que
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tinha vindo flechar Jacira, a cunha do corpo belo e recendente a
pripioca [...]. E iria vingar-se, que o Boto é vingativo” (ENGRÁCIO,
1981, p.14-15).
Como Maria era a única que tinha visto tudo que
acontecera, fugiu com medo da vingança que não tardaria a
chegar. Foi preciso que ela agisse com rapidez, porque um
estrondo aconteceu, fazendo com que o lugar da festa fosse
engolido pela terra. “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).
Já “Rosalva” tinha o Negro como companheiro fiel, pois
todos dos dias, no fim da tarde, ela “levantava a saia e entrava
no rio, devagarinho e de olhos fechados, se deleitando quando a
água morna lhe lambia as partes, carícia doce dos dedos d’água,
e ali se perdia, no vai-e-vem do Negro” (VAL, 2007, p.13).
Rosalva apareceu na vila sem se saber de onde, foi acolhida,
aprendeu o segredo das ervas e foi sendo conhecida por todos.
Apesar disso, o rio ainda “era o amante fiel, e estava sempre ali
esperando. Respondia-lhe o desejo e não lhe cobrava presente”
(VAL, 2007, p.13). Ela casou-se, mudou-se para longe do Negro,
depois de anos e muitas viagens do marido, Rosalva foi minguando,
perdendo o brilho e já não possuía desejo por nada.
A ligação com o Negro era conhecida pelo homem com
quem casara e o sinal da ligação do Negro com o boto dar-se
na sentença que ele utiliza para encerrar o casamento: “estava
cansado, era homem de verdade, não queria disputar com Boto,
ela que se arrumasse” (VAL, 2007, 15).
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Quando o marido iguala Negro e Boto, isso pode revelar
que o mesmo efeito é percebido por ele. E assim o é, o reencontro
acontece, mas diferente dos outros acontecimentos, ela quem
tem a iniciativa, que adentra o rio sem que ele precise modificar
seu estado original. Esse conto é o primeiro do livro “Histórias
do Rio Negro” e a única narração onde o Negro não se traveste
de boto ou não efetua alguma artimanha para conseguir quem
deseja.
Enquanto ia entrando rio adentro, um fogo nos
olhos, um gemido no peito, se deixando levar
pelo negrume sedoso das águas, o rio rindo com
ela, a malinando toda, até que, de olhos fechados
e um sorriso na boca, ela desapareceu no escuro
das funduras e da noite que vinha chegando.
(VAL, 2007, p.15)

Nos contos onde o encontro com o boto acarreta a morte
é possível expor que as mulheres, ou não estavam percebendo
a chegada da morte, ou não havia medo por sua chegada. Em
“A cunhã que amava Brad Pitt”, Luzilene entende a chegada de
seu amado como a única oportunidade na vida, e assim o é. Em
“Rosalva”, a distância do Rio provocou um inundar da presença
dele, para nunca mais afastar-se. Em “A vingança do boto”, os
presentes na festa não sabiam o motivo do terremoto nem se
alguém o provocara.
No livro “Contos do mato”, a sedução do boto não é
descrita, somente a consequência dela, ao contrário de “Histórias
do Rio Negro”, onde o envolvimento, o toque e o erotismo são
a chave que move os enredos. Assim, para Bosi (1993, p.18),
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“se a geometria da imagem se deve ao trabalho da percepção,
a sua dinâmica faz-se em formas de desejo.” O desejo move de
tal forma que o modo como o boto se faz presente permanece,
mudam-se os caminhos, mas o objetivo continua sendo realizado:
o encontro sexual.
No livro de Arthur Engrácio, o aparecimento do boto é
presságio de morte, seja para quem o boto tem como alvo de
sedução, seja para toda a comunidade. A relação sexual implícita
na sua presença não é colocada em evidência, mas a apreensão
do que pode acontecer se o que o boto quer não for realizado.
Em Vera do Val, o desejo da relação sexual é mais ressaltado,
ou a aceitação desse desejo é menos velada. De todo modo, Zé,
em “Brinco de miçanga” e “Curuminha” são filhos do boto, mas o
modo como são descritos é natural, aceito pela comunidade que
o circunda. Desse modo, é plausível expor que o envolvimento
sexual fora do casamento, possíveis suicídios ou catástrofes
naturais são justificados pela satisfação, ou não, das vontades
do boto, o que pode revelar o quanto a (in)satisfação sexual está
presente no cotidiano do sujeito.
O BOTO E SUA PERMANÊNCIA
A imagem nunca é um “elemento”: tem um passado que
a constitui, e um presente que a mantém viva e que permite sua
recorrência.4

A lenda do boto, ou o boto simplesmente, não cai
no esquecimento. Sua presença está sendo resgatada
constantemente, pois o desejo sexual extrapola idades permitidas
4

BOSI, Alfredo (1993). O ser e o tempo da poesia. p.15.
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para tal prática e o estado civil. Por outro lado, é provável que
se tenha outras possibilidades de realização, como estupro, ou
estupro seguido de morte e/ou ocultação de cadáver, já que
muitas meninas desapareciam depois do encontro com o boto.
Freud (1913-1914, p.4), em “Totem e Tabu”, elucida um
mecanismo psíquico, chamado projeção, na qual o sujeito expõe
o que possui internamente. Desse modo, “a obscura percepção
interior de nosso próprio mecanismo psíquico estimula ilusões de
pensamento, que são naturalmente projetadas para o exterior e,
de modo característico, para o futuro e o além-mundo.” Quando
isso é concretizado, o sujeito se exime de toda responsabilidade,
colocando-a, no caso em questão, no boto. Depois de criado e
aceito pela comunidade, abre-se uma porta perigosa, pois se
legitima o estupro, pedofilia e assassinato de mulheres desde a
adolescência.
O boto é um dentre o universo de seres que explicam,
justificam e criam situações, seres e comportamentos dos
que moram à margem do Rio ou na floresta Amazônica. Paes
Loureiro apresenta que esses seres compõe uma encantaria, tão
numerosa e poderosa como o rio que as abarca.
A encantaria é um rio prodigioso, submerso num
rio utilitário e pronto a emergir sob o toque do
devaneio do caboclo ribeirinho. Pelo devaneio, o
caboclo amazônico subverte a realidade do rio,
desautomatizando a visão, fugindo à redundância,
provocando uma nova contemplação rica de
informações e transgressões. (2018)

Transgressões essas aceitas, às vezes, com pesar e tristeza.
As meninas grávidas que somem ou que saem da realidade,
Monstruosidades do fantástico brasileiro

212

em uma espécie de surto até psicótico, são abraçadas pela
comunidade, pois não tinham como ter forças superiores ao boto,
ou servem de exemplo para outras famílias protegerem suas
filhas em dias de menstruação ou em festas. O homem nunca se
dá mais forte que os seres monstruosos da Amazônia, só é possível
ceder-lhe aos desejos e contentar-se com o que virá.
Destarte, com o contentamento vêm as precauções. A
comunidade cria cantigas de roda, músicas infantis para servir de
aviso, para que também fique fixado no sujeito, ainda infante, os
cuidados que devem ter no futuro. Para exemplificar isso, temse no conto “Em noites de luar, cuidado com o boto” (ENGRÁCIO,
1981, p.88), a música que a mãe canta para a filha ao prepará-la
para uma festa, sempre a avisando do boto.
Quem tiver sua filha virgem
traga bem presa no pau.
Pois, o Boto, de repente,
pode levar pro perau.
E no perau, lá no fundo,
onde reina a solidão,
ai da cunha apanhada!
- do Boto é seu coração.

Nesses versos a morte é colocada em eufemismo, por
se tratar de música para criança, contudo, o que não a exime
de ser direta ao aviso do perigo de vida. Além disso, a morte é
associada diretamente pelo apaixonar-se pelo boto, então não
é possível apaixonar-se sem que a morte venha atrelada. Freud
(1996, p.67) apresenta que é justamente pela certeza da morte
que as encantarias de Paes Loureiro fazem-se presentes, pois é
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pela “origem da crença em almas e demônios, que constitui a
essência do animismo, remonta à impressão que é causada nos
homens pela morte”.
Ao amalgamar morte com sexo casual, como outra
possibilidade de encontro com o boto, cria-se também um
mecanismo de vigilância5 no próprio sujeito. Mas nem todos os
indivíduos possuem essa vigilância, pois o aviso é específico às
mulheres, reforçando um sistema opressor, violento e misógino.
Dentre todas as possibilidades de encontro com o boto, o
cuidado é direcionando sempre à mulher ou, no máximo, aos
pais. Os homens da comunidade não são mencionados em
nenhum momento, justamente porque a narrativa os favorece.
Assim, Freud (1996, p.70) apresenta que os “espíritos
e os demônios são apenas projeções dos próprios impulsos
emocionais do homem. Ele transforma as suas catexias
emocionais em pessoas, povoa o mundo com elas e enfrenta os
seus processos mentais internos novamente fora de si próprio.”
Por outro lado, por mais que a mulher sofra demasiadamente,
não é possível eximi-la completamente do contexto onde o boto
está presente, pois são pelas mães que os filhos aprendem as
músicas, elas obtêm a maior parte da criação desses homens
que acreditam que podem obter sexo a hora que lhes convir.
Paulo Freire , em “A pedagogia do oprimido”, demonstra
que a transformação da comunidade deve-se dar como um todo,
mais especificamente pelas mãos do próprio oprimido, pois
5 Como se trata de música com objetivo de aviso, ressalta-se as estrofes em quadras, com rimas
alternadas e com métrica em redondilha maior, facilitando o ritmo e, consequentemente, a harmonia
e a facilidade em memorizá-la.
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só o poder que nasça da debilidade dos oprimidos
será suficientemente forte para libertar a
ambos. Por isto é que o poder dos opressores,
quando se pretende amenizar ante a debilidade
dos oprimidos, não apenas quase sempre se
expressa em falsa generosidade, como jamais a
ultrapassa. Os opressores, falsamente generosos,
têm necessidade, para que a sua “generosidade”
continue tendo oportunidade de realizar-se,
da permanência da injustiça. A “ordem” social
injusta é a fonte geradora permanente, desta
“generosidade” que se nutre da morte, do
desalento e da miséria. (1987, p.17)

Sem o oprimido não há supressão de direitos, não há
abuso de poder, não há injustiças sociais. Assim, enquanto o
encontro com o boto for tido com naturalidade, às vezes como
privilégio de ter sido a escolhida - a cunhã mais bonita da vila - a
relação de poder do opressor sobre o oprimido não findará. Pois
esta “generosidade” é associada com romantismo e erotização,
quase como um favor de demonstrar o que é uma relação sexual
satisfatória para quem ainda é virgem ou está infeliz na vida
amorosa/sexual. Evidencia-se em “Contos do mato” (ENGRÁCIO,
1981, p.89) a forma como o boto, em forma de homem, age.
Com elegância e aprumo, o cavalheiro saltou
da canoa e subiu a ribanceira. Vinha vestido de
branco, o chapéu de palhinha atirado de banda
na cabeça. Acendeu um cigarro, ajeitou o laço da
gravata e, mostrando inteira familiaridade com o
ambiente, levantou a esteira de palha que servia
de porta à barraca e entrou. Os galos amiudavam
quando o estranho saiu da casa rumo ao porto,
de retorno, em seus braços carregava alguém,
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que ele colocou delicadamente no estrado da
montaria, impulsionando-a depois, com força,
para o meio do rio.

Ressalta-se a palavra “cavalheiro”, como se houvesse
alguma educação ou autorização imbricada no comportamento,
ou ainda, como se o que irá se concretizar fosse uma atitude que
devesse ser imitada por outros, digna de louvor. O como que
se pode desconsiderar ao realçar a expressão “em seus braços
carregava alguém” e “impulsionando-a para o meio do rio”,
podendo ser interpretado como sequestro ou, minimamente,
uma cena onde a força física prevalece.
Assim sendo, o aparecimento do boto se torna parte da
ordem social, citada por Paulo Freire, extremamente injusta, mas
validada pelo que padece. Então, para justificar a acomodação
perante a ação do boto, recorre-se a outro monstro, muito
provavelmente mais antigo que o boto. “Boto é bicho encantado,
todo mundo diz, tem parte com o Capeta” (ENGRÁCIO, 1981,
p.13). A generalização também pode ser associada com o
mecanismo projetivo do Freud, comprovando-o, ao tornar do
outro o que é individual.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Onde existe uma proibição tem de haver um desejo
subjacente. 6

As monstruosidades insólitas, ou não, estão presentes por
algum propósito, não se dão na realidade, ou na ficção, de modo
gratuito ou puramente estético. Nem a lenda do boto foge a essa
6

FREUD, Sigmund (1996). Totem e Tabu e outros trabalhos. p.55.
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premissa, nem os deuses e deusas que o precederam. Loureiro
Paes explana sobre os monstros amazônicos, nomeando-os de
encantarias, e o faz com justiça, pois muitos deles pode ser fruto
de cantigas, de cantos musicais que faz, quem os ouve, surdos à
realidade que o circunda, como o Boto e a Iara.
As encantarias amazônicas são uma zona
transcendente que existe no fundo dos rios,
correspondente ao Olimpo grego, habitada pelas
divindades encantadas que compõem a teogonia
amazônica. É dessa dimensão de uma realidade
mágica, que emergem para a superfície dos rios
e do devaneio, os botos, as iaras, a boiúna, a
mãe do rio, as entidades do fundo das águas e do
tempo. (2008)

A realidade mágica não se cria sozinha, é de suma
importância que o sujeito se perceba como um ser de desejo,
e como todo desejo aponta a uma satisfação, modifica-se a
realidade ou o desejo. Entretanto, não é possível que o desejo
seja extinto, bem como também a realidade não é passível de
mudança radical. As lendas podem ser indicadas como possíveis
arranjos de desejo e satisfação.
Por mais que se explane sobre a permanência do boto, as
relações de opressor e oprimido, ainda há algo que pode ir para
além. Bosi (1993, p.15) contribui assertivamente, juntamente
com a Psicanálise, sobre a possibilidade da completude ou da
plenitude ser quimérica: “a imagem, fantasma, ora dói, ora
consola, persegue sempre, não se dá jamais de todo”.
Ora, o desconhecimento do próprio desejo, dos motivos
a determinadas escolhas, ao projetá-las, o mundo tornaMonstruosidades do fantástico brasileiro
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se incompreensível. O que é a lenda do boto senão o prazer
pela transgressão, pela relação sexual fora do casamento,
pelo prazer por adolescentes infantes que experienciaram
a menarca há poucos meses, ou ainda pelo desejo de, após o
estupro, cometerem homicídio com ocultação de cadáver? As
possibilidades são tão numerosas quanto à datação de quando
o Boto surgiu enquanto história com fim de aviso para uns e
intimidação a outros.
A imagem se torna fantasmagórica, monstruosa, posto
que o sujeito que a externalizou não a reconhece como sua,
rejeitando-a. Portanto, por trás do boto tem-se uma comunidade
violenta e cruel, que além de autorizar todos esses atos, ainda
coloca a culpa na vítima, alegando que houve ausência de
cuidados referente ao horário das festas ou que, ao banhar-se
no rio, despertou o desejo no boto. Onde está o monstro? Onde
o insólito?
Tomando a fala do marquês de Arville, narrador do conto
O Lobo, de Guy de Mauppassant, quando alguém pergunta se
o que ele contava era uma lenda, esse narrador personagem
responde: “Juro aos senhores que é inteiramente verdadeira”
(2016, p.20).
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