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APRESENTAÇÃO
Em 2015, foi publicado o e-book Vertentes do Insólito
Ficcional – ensaios I com vinte e um trabalhos que, em sua
maioria, correspondiam aos textos integrais das apresentações
realizadas por membros do Grupo de Trabalho “Vertentes do
Insólito Ficcional” e por seus orientandos de doutorado durante o
XXIX Encontro Nacional da Associação Nacional de Programas de
Pós-Graduação e Pesquisa em Letras e Linguística (ENANPOLL),
realizado na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC),
em Florianópolis, entre 9 e 11 de junho de 2014. Pretendia-se,
com aquela publicação, inaugurar uma série que, a cada biênio,
trouxesse à luz os textos integrais das apresentações orais
realizadas no ENANPOLL imediatamente anterior.
A criação do Grupo de Trabalho “Vertentes do Insólito
Ficcional” foi aprovada durante o XXVI ENANPOLL, acontecido na
Universidade Federal Fluminense (UFF), em Niterói, de 6 a 8 de
julho de 2011, e sua instalação ocorreu durante o XII Congresso
Internacional da Associação Brasileira de Literatura Comparada
(ABRALIC), realizado na Universidade Federal do Paraná, em
Curitiba, de 18 a 22 de julho de 2011.

Ainda que o núcleo inicial de sustentabilidade do Grupo de
Trabalho “Vertentes do Insólito Ficcional” fossem os Grupos de
Pesquisa “Vertentes do Fantástico na Literatura” (Universidade
Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – Unesp, coligando os
campi Araraquara, São José do Rio Preto e Assis), “Nós do Insólito:
vertentes da ficção, da teoria e da crítica” (Universidade do Estado
do Rio de Janeiro – UERJ, coligando os campi Maracanã e São
Gonçalo) e “Grupo de Pesquisas em Espacialidades Artísticas”
(Universidade Federal de Uberlândia – UFU), desde de sua criação,
ele já reunia pesquisadores de diferentes instituições do país,
desde o mais extremo Sul até o mais extremo Norte, integrando
uma rede nacional de características continentais.
<<sumário
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Como já se registrava em 2015, contados cinco anos da
criação do Grupo de Trabalho, essa ampla rede de pesquisa vem
promovendo variados eventos locais, regionais, nacionais ou
internacionais, garantindo a publicação de números ou dossiês
temáticos de periódicos e de livros, bem como agregando
orientações de pesquisas de iniciação científica, mestrado ou
doutorado e supervisões de estágios de pós-doutorado que têm
por temática central o insólito ficcional em suas mais diversas e
diferentes vertentes e manifestações.

De 29 de junho a 1 de julho de 2016, realizou-se o XXXI
ENANPOLL na Universidade de Campinas (UNICAMP), quando,
mais uma vez, as atividades do Grupo de Trabalho “Vertentes do
Insólito Ficcional” surpreenderam positivamente pela quantidade
das apresentações orais, envolvendo seus membros e orientandos
de doutorado, e pela diversidade e qualidade dos relatos
apresentados, consolidando a rede de pesquisas instituída desde
2011.
Este e-book Vertentes do Insólito Ficcional – ensaios II, com
textos integrais das apresentações realizadas no XXXI ENANPOLL,
em 2016, visa à continuidade da série iniciada em 2015, que se
pretende levar adiante com uma nova publicação a cada biênio.
Contudo, o período conturbado experimentado nos últimos anos
parece ter fragilizado os processos de produção, e este “ensaios
II” conta com apenas oito textos integrais. Não devemos, todavia,
esmorecer... Em breve, acontecerá novo ENANPOLL, e se espera
que o “ensaios III” restitua a perseverança de todos com vista à
nova publicação robusta.
Por ora, vale ler o que aqui se publica e se deixar provocar pelas
ideias lançadas.
Marisa Martins Gama-Khalil
Aparecido Rossi
Flavio García

<<sumário
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A OUTREDADE: A LITERATURA FANTÁSTICA EM
MEMORIAS DEL TIEMPO CIRCULAR, DE CHELY LIMA
Ana Cristina dos Santos

Las imágenes no saben que soy todas
ellas... (Chely Lima)

CUBA: O INSÓLITO COMO TRADIÇÃO
Em 1949, Alejo Carpentier instaura a teoria do Real-maravilhoso
com a publicação do livro En el reino de este mundo e insere Cuba
como um dos países mais importantes para a produção do insólito
ficcional latino-americano. A partir de então, estabeleceu-se no país
uma tradição de literatura fantástica como modo literário que
marcou (e ainda marca) a ficção cubana. Contudo, essa tradição foi
interrompida nos anos cinzentos após a Revolução cubana
(1959), quando foi instituído o estilo artístico do Realismo
Social que coadunava com os ideais da Revolução.

Nos anos imediatamente posteriores, e durante toda a década de
1960, o realismo social estimulou no país a publicação de narrativas
realistas e documentais. A literatura deveria estar a serviço dos ideais
revolucionários e, portanto, era desestimulada a publicação de textos
ficcionais que não se pautassem na realidade referencial, como os do
insólito ficcional, motivo pelo qual muitos escritores abandonaram, na
época, a narrativa fantástica ou escreviam e não publicavam, como a
escritora María Elena Llana, que mantinha contos novos guardados,
pois pensava que “... sus textos no tuvieran nada que decir al público y
a la crítica cubanos ansiosos de escuchar testimonios revolucionarios y
triunfos de ardores guerreros” (LOPÉZ-CABRALES, 2007, p.181).
Outros, com o retorno à literatura de cunho realista social, pararam
de escrever e publicar, como podemos constatar pelo depoimento da
escritora Esther Díaz Llanillo:
Con la posterioridad a la publicación de mi libro
El castigo, en la literatura cubana prevaleció una

<<sumário
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corriente de tipo realista y social. Yo, en aquel instante,
subvaloré mi creación literaria (equivocadamente,
lo reconozco), pensé que no tenía nada que decirle
a nadie, porque verdaderamente, mis primeros
cuentos fantásticos eran todavía más desconectados
de la realidad que los de ahora, y estuve sin publicar
cuentos unos treinta y tantos años. […] Yo pensé
que mis cuentos no eran útiles para nadie, no tenían
utilidad social. (LÓPEZ-CABRALES, 2007, p.88)

A literatura cubana afastou-se, assim, de uma tradição literária
que marcou, principalmente, nas décadas de 1960 e 1970, a
literatura hispano-americana e a produção de vários autores de
língua espanhola do continente americano, como Jorge Luis Borges e
Julio Cortázar.

A partir da década de 1970, à medida que se restabelecia as
relações diplomáticas de Cuba com alguns países, como Espanha,
Venezuela e Panamá, a política externa cubana abria espaços
para as relações com outros países, a produção literária começou
a mostrar mudanças. A narrativa ficcional caracterizou-se pelo
aparecimento ou pela consolidação de modalidades literárias
pouco cultivadas após a Revolução, assim como a literatura
infantojuvenil, a literatura policial e a literatura de “ficção
científica” (essa última se consolida no final do século XX com
autores reconhecidos mundialmente como Daína Chaviano e Ena
Lucía Portela).

Em 1980, as relações diplomáticas entre Cuba e os Estados
Unidos pioraram e os embargos econômicos foram ampliados, mas
mesmo assim, houve um processo de renovação literária na ilha.
Esse período coincidiu com as mudanças ocorridas na estrutura
sociopolítica do país, oriundas da queda da União Soviética.
Como consequência, a literatura se nutriu de novas temáticas escassamente abrangidas pelos narradores anteriores - como a
prostituição, a homossexualidade, a corrupção administrativa, a
dupla moral, o desmoronamento dos tabus sexuais, o nepotismo,
<<sumário
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a violência social ou o êxodo ilegal do país (MESA, 2011). Outro
fenômeno literário importante nessa década foi o surgimento
de romances e contos publicados pelas escritoras. Algumas, que
não publicavam desde o início da revolução cubana, voltaram a
publicar; outras começaram a publicar nessa época, mas todas
foram influenciadas pelas escritoras cubanas exiladas, que
publicavam nos Estados Unidos ou na Europa.
As décadas de 1970 e de 1980 foram para a literatura mundial
e, especificamente a hispano-americana, períodos frutíferos para a
consolidação do gênero fantástico, com várias obras publicadas,
porém, o mesmo não ocorreu em Cuba. A produção literária da ilha não
acompanhou o desenvolvimento do insólito ficcional no continente.
Somente nos anos finais de 1980 e na década de 1990, o insólito
ficcional ressurgiu com intensidade na literatura cubana com obras
de escritores que publicavam antes da Revolução, principalmente
com contos produzidos pelas escritoras que mesclavam o insólito
ficcional com as questões de gênero. O insólito também ressurgiu com
a narrativa de uma nova geração de escritores nascidos entre 1959
e 1975, que ficou conhecida como Os Novíssimos e começaram a
publicar na última década do século XX.
Para muitos teóricos, entre eles Mesa (2011), a geração dos
Novíssimos configura a tradição literária cubana do século XXI. Foi
durante essas duas últimas décadas do século XX que surgiram ou
retornaram à cena literária cubana, grandes nomes da literatura do
insólito, tais como Reinaldo Arenas, María Elena Llana, Esther Díaz
Llanillo, Daína Chaviano, Ena Lucía Portela e Chely Lima. A partir de
então, e principalmente pela mão das escritoras, o insólito ficcional
voltou a figurar nas narrativas cubanas.
Dentro desse espectro de retorno do insólito às letras cubanas
e às questões de gênero, enquadra-se o objetivo de nosso trabalho:
visibilizar a narrativa fantástica de escritoras ou de escritores queer1
1 O conceito queer, segundo Salih, promove a desconstrução de categorias de gênero,
baseadas em normas binárias (masculino e feminino), questiona a heteronormatividade
compulsória e promove a desconstrução de categorias como o sujeito homossexual “afirmando
a indeterminação e a instabilidade de todas as identidades sexuadas e ‘generificadas’” (SALIH,
<<sumário
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latino-americanos contemporâneos em nosso país que tenham
relacionado o insólito à problemática do gênero. Devemos esclarecer
que entendemos por autores contemporâneos aqueles que publicaram
a partir dos anos 80 do século XX e no século XXI. Dentro desse
marco específico, a publicação de textos críticos sobre as narrativas
dessas escritoras ainda é incipiente ou inexistente, se comparada com
os diversos artigos que encontramos sobre a literatura fantástica
masculina.

Muitas dessas escritoras cubanas já são conhecidas dentro e
fora da ilha e estão inseridas no cânone literário de seu país e no
da América Hispânica. Porém, elas e suas obras são completamente
desconhecidas em nosso país. Sob tal perspectiva, é necessário
inscrevê-las nos estudos literários sobre o fantástico contemporâneo,
principalmente no tocante à inserção de suas obras nos estudos
brasileiros, a fim de promover um novo olhar inclusivo sobre o
fantástico latino-americano que incorpore não só os escritores do
fantástico androcêntrico da região, mas também as escritoras ou
escritores queer do fantástico2.
Por tal motivo, nosso estudo se debruça na análise da produção
contística3 de escritoras contemporâneas cubanas que publicam
desde os anos 80 do século XX até os dias atuais para inscrevê-las
no cânone literário do fantástico contemporâneo em nosso país,
como é o caso do escritor queer Chely Lima4 e de sua obra Memorias

2013, p.20). De modo que, em nossa pesquisa, utilizamos o termo para designar justamente
pessoas que não seguem o padrão da heterossexualidade ou do binarismo de gênero, como
Chely Lima, cuja obra literária é objeto de nossa pesquisa.
2 O recorte de nossa pesquisa se centra na produção do insólito ficcional das autoras ou
autores queer de dois países com maior tradição na literatura insólita: Argentina e Cuba.
Decidimos escolher um da América do Sul, a Argentina e, outro da América Central, Cuba pelo
fato de serem esses dois países os de maior inserção nos estudos sobre o insólito ficcional no
meio acadêmico brasileiro. Contudo, nessa pesquisa, centramos nossa análise em um escritor
queer específico, o cubano Chely Lima.
3 Nossa análise se centra basicamente em contos, pois esse parece ser o modo de enunciação
ideal para o fantástico, como nos assevera Julio Cortázar (1974, p.235).

4 Esse é o nome literário do escritor que foi batizado como Graciella Lima Álvarez e que
atualmente pede para ser tratado no masculino, conforme entrevista dada a Marilyn Bobes em
<<sumário
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del tiempo circular, cuatro novelas breves (2014). Dessa forma,
objetivamos estudar a literatura fantástica a partir de novo ponto
de vista, a fim de modificar os pressupostos básicos que estudam o
insólito ficcional fundamentado apenas pela ordem androcêntrica
e, especificamente com a obra de Lima, analisar como o escritor
constrói o insólito ficcional em suas narrativas e o utiliza para discutir
as questões identitárias e romper com a heteronormatividade.
QUESTÕES DE GÊNERO NA ESCRITA DO INSÓLITO FICCIONAL
CUBANO

Abordar o ressurgimento do insólito ficcional em Cuba é
tratar também as questões de gênero que perpassam pela escrita
ficcional cubana, especificamente a escrita de autoria feminina na
ilha. Ambos os fenômenos se correlacionam. O ressurgimento do
insólito ficcional na ilha ocorreu devido à publicação de obras das
escritoras que formavam parte da geração anterior à Revolução
e que voltou a escrever e ao grupo de escritoras formado pelos
Novíssimos, no qual se instauram Daína Chaviano, Ena Lucía
Portela e também os escritores queer, como Chely Lima.
Se a literatura cubana romântica teve como um de seus
máximos expoentes o nome de uma escritora, Gertrudis Gómez de
Avellaneda, o mesmo não aconteceu nas duas primeiras décadas
após a Revolução, como nos relata Mirta Yánez:

El triunfo de la Revolución fue una época muy
machista. Por ejemplo, en las revistas E Caimán
Barbudo, Lunes de la Revolución, ¿dónde están las
mujeres? En Orígenes, estaba Fina García Marruz,
pero como a la sombra de Cintio [de su esposo Cintio
Vitier] cuando es una de las grandes poetisas cubanas.
Ellas corrieron el mismo destino que nosotras que
empezábamos en esa época, es decir, la marginalidad.
(1998, p.142)

20/03/2016: “No se trata de una nueva identidad sexual, sino de género [...] y dio una detallada
explicación sobre lo que era un transgénero y me pidió que la tratara en masculino”. Motivo
pelo qual a autora desse trabalho aborda a Chely Lima como escritor.
<<sumário
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Sobre o tema da invisibilidade da escrita de autoria feminina,
López-Cabrales (2007, p.37) explica que após a Revolução
surgiu em Cuba uma corrente narrativa, conhecida como años
duros, caracterizada pela ausência de escritoras que, no entanto,
continuavam produzindo, mas não publicavam. A essa corrente
se deve a “invisibilidade sexista”, ou seja, a não publicação e
divulgação de obras de autoria feminina. López-Cabrales (2007,
p.33) acrescenta que Luisa Campuzano, em 1984, em seu artigo La
mujer en la narrativa de la revolución: ponencia sobre una carencia
apresentou um exaustivo estudo sobre a inexistência da escritora
cubana na narrativa da Revolução e da ausência da voz feminina
como personagem e protagonista das letras cubanas. Segundo a
autora, no período de 24 anos de revolução há apenas 12 romances
escritos por mulheres e mais de cento e setenta escritos por
homens. Desses 12 romances, a maioria era de literatura infantil
e de testemunho, enquanto que a ficção – a narrativa e os contos
– era de domínio masculino. Nessa época, a narrativa cubana foi
dominada pelos autores.

Como já explicitamos antes, somente nos anos de 1980, as
mulheres voltaram a publicar. Segundo López-Cabrales (2007,
p.39), as narrativas de autoria feminina publicadas nessa década
e na posterior foram importantes por serem as primeras que
“movieron las fronteras estáticas y destruyeron el maniqueísmo
de las costumbres y valores establecidos y que plantearon temas
conflictivos y problemáticos como la sexualidad, el cuerpo y la
inestabilidad familiar y del matrimonio”. Porém, foi a partir da
segunda metade dos anos de 1990 que as produções de autoria
feminina passaram a alcançar visibilidade. Em 1993, na antologia
de contos El submarino amarillo. Cuento cubano (1966-1991), o
organizador selecionou contos de apenas três escritoras: María
Elena Llana, Mirta Yánez e Aída Bahr.
No período de 25 anos que correspondia à antologia,
principalmente nos últimos 10 anos, houve a publicação de muitos
<<sumário
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contos de autoria feminina; contudo, esses contos e suas autoras
foram invisibilizados pelo organizador da antologia. Foi uma das
escritoras inseridas na antologia de 1993, Mirta Yánez, quem
mudou esse panorama. Para provar que as mulheres escreviam
e apenas não tinham voz e visibilidade, ela organizou e publicou
com Marilyn Bobes, em 1996, uma antologia de contos intitulada
Estatuas de sal. A obra foi organizada com contos escritos apenas
pelas escritoras cubanas. Com a antologia, Yánez mostrou que a
produção de autoria feminina era contínua e importante, mas
era marginalizada pelos editores. O objetivo da antologia foi o
de apresentar um “panorama de la narrativa cubana escrita por
mujeres en la Cuba actual y sus antecedentes” (LÓPEZ-CABRALES,
2007, p.40). Mais do que visibilizar a escrita de autoria feminina, a
antologia de Yánez introduziu na ilha as discussões sobre a teoria
de gênero que circulavam no continente desde a década passada e
da qual as autoras cubanas não participavam.
Com essa publicação e as discussões sobre o feminino fomentadas
nas apresentações da antologia, as mulheres voltaram a ter voz nas
letras cubanas e houve um retorno ao insólito ficcional. A partir
dessa publicação, muitas mulheres que escreviam e guardavam
seus contos ou que estavam invisibilizadas, começaram ou
voltaram a escrever, como declara a escritora cubana Esther Díaz
Llanillo em entrevista a López-Cabrales:

Al surgir Estatuas de sal y yo asistir a la presentación
del libro en la UNEAC y de pronto empezar a
participar en los círculos literarios de Mirta Yánez,
que eran para mujeres, sentí que mi alma de creadora
se enriquecía y volví a renacer. Creo entonces nuevos
cuentos, incluidos en la segunda parte de mi libro [...].
(2007, p.89)

Desde então, a produção de uma literatura de autoria feminina
cubana eclodiu até a época atual e, a participação das mulheres no
universo literário tornou-se uma das características da literatura
cubana produzida dentro e fora da ilha (CAMPUZANO, 2013), com
<<sumário
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nomes importantes para a literatura mundial e, especificamente,
para o insólito ficcional. Dentro dessa perspectiva de gênero, que
rejeita o androcentrismo da literatura, instaura-se também a
produção literária do escritor transgênero, objeto de nosso estudo,
Chely Lima. O autor faz parte de um grupo de escritores que vive
fora de Cuba. Atualmente mora nos Estados Unidos, e publica
suas obras em espanhol. Segundo Marilyn Bobes (2016), o autor é
“una de las voces más auténticas y sobresalientes de la literatura
cubana de estas últimas décadas”. Grande parte de sua produção
literária insere-se no insólito ficcional, como o livro Memorias del
tiempo circular. Cuatro novelas breves, publicado pela primeira vez
em 2014.

Chely Lima nasceu em 1957, portanto, sua geração é anterior
aos Novíssimos, mas sua produção enquadra-se na desse grupo,
pois começa a publicar à época do surgimento do grupo. O autor
deixou Cuba em 1992 e foi viver e trabalhar no Equador, com seu
companheiro, o também escritor Albert Serrat, que faleceu em
1998. Em 2003 foi para a Argentina e, em 2006, para os Estados
Unidos, onde vive até os dias de hoje. Escreveu poemas, contos,
romances, roteiros para rádio, televisão e cinema, literatura
infantojuvenil e peças de teatro. Começou a escrever roteiros para
o rádio e a televisão ainda na década de 1970 e incursionou na ficção
narrativa com o livro de contos Monólogo con lluvia, em 1982, com
o qual ganhou o Prêmio David, um dos concursos literários mais
reconhecidos de Cuba. Em 1988, ganhou o Prêmio Juan Rulfo para
a literatura infantil com o conto “El cerdito que amaba el ballet”.
Com um de seus romances mais conhecidos, Triángulos mágicos,
publicado em 1994, discute a condição feminina e os limites das
identidades sexuais. Publicou mais de 25 obras, entre elas: Espacio
abierto (1983); Brujas (1991); Los asesinos prefieren rubias (1990);
Confesiones nocturnas (1994); Isla después del diluvio (2010);
Lucrecia quiere decir perfidia (2012); Discursos de la amante (2013)
e Memorias del tiempo circular. Cuatro novelas breves (2014). Muitas
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de suas obras foram publicadas no México, na Espanha, em Cuba
e nos Estados Unidos. Entretanto, a autora ainda é uma completa
desconhecida nos estudos do insólito ficcional do Brasil, país onde
nenhuma de suas obras foi publicada.
MEMORIAS DEL TIEMPO CIRCULAR

A obra está composta por quatro novelas5: “La Gran Piedra”;
“Memorias del tiempo circular” (que dá nome ao livro); “Tarde
infinita” e “Un círculo en el suelo”. As histórias reunidas no livro
procedem de épocas diferentes, segundo nos conta Chely Lima em
entrevista ao Diario de Cuba (2014). A novela “Tarde infinita” é a
mais antiga de todas. Foi escrita no início dos anos de 1980 como
um roteiro de cinema. “La Gran Piedra” é do final da mesma década.
“Memorias del tiempo circular” foi escrita em 2001 e apresentada
como uma peça teatral em Buenos Aires. Já “Un círculo en el suelo”
é a mais recente e tem como pano de fundo o bairro residencial
de Berkeley, na Califórnia, Estados Unidos, onde Lima viveu entre
2006 e 2008.

Muitos dos textos narrativos da autora inserem-se no insólito
ficcional, pois se movem entre um universo fantástico, onírico,
mágico e outro real. Com as novelas de Memorias del tiempo circular
não é diferente. O próprio título da obra remete os seus leitores
ao universo fantástico, no qual se insere a ruptura temporal:
a presença de um tempo circular em que passado, presente e
futuro se mesclam frente ao tempo linear e cronológico que vai
do passado ao futuro (remetendo ao conceito do eterno retorno
defendido pelo filósofo alemão Nietzsche). O tempo circular é
sempre representado por uma roda ou um círculo. Esse tempo é

5 O gênero novela é pouco utilizado no Brasil. Situa-se entre o romance e o conto. Segundo
Carlos Ceia, é “uma narrativa média em termos de extensão, por oposição ao conto (mais breve)
e ao romance (mais extenso) […] distingue-se de outros gêneros não só pela sua extensão, mas
também pela complexidade da sua trama […], com uma trama simples, descrita sem demora
na caracterização dos ambientes, personagens e tempos de ação, com apenas os elementos
essenciais necessários à compreensão dos acontecimentos narrados. Nestas circunstâncias, a
novela privilegia o desenvolvimento de um argumento ficcional essencial à descrição completa
de todos os elementos de uma história de ficção”.
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sempre representado por uma roda ou um labirinto cíclico, no qual
os fatos se repetem. É circular no sentido de que engloba tudo o
que foi e também o que será. Esse tempo recomeça e mede um novo
período cósmico após o precedente, idêntico ao precedente, como
o descreve a personagem da novela “Memoria del tiempo circular”:
“-...y el que sabe lo que pasó y lo que pasará, porque estamos
viviendo en un tiempo circular” (LIMA, 2014, p.90).

A presença dos dois universos ― real e mágico ― nas narrativas
não permite, segundo a própria autora na mesma entrevista de
2014, a inserção das novelas em apenas uma só classificação:

Cuando Eriginal Books me propuso publicar un
libro, este fue el primero en el que pensé, porque
me gustan mucho las historias que lo integran, si
bien en un principio me costó trabajo definir cómo
catalogarlas ―¿fantástico, ciencia ficción, absurdo,
surrealista?― ya que en ellas ―como en casi toda mi
obra en prosa, por otra parte― abordo las anécdotas
usando ambientes realistas que en algún momento
dejan de serlo a partir de la irrupción de lo insólito.
(LIMA, 2014, p.90)

Entretanto, em nossa concepção as novelas da obra são
fantásticas. A ruptura espaço-temporal que instaura o insólito
não está presente somente no título da obra e na novela que leva o
mesmo nome. Em mais duas novelas, os títulos também remetem
a essa ruptura: “Tarde infinita” remete ao eterno presente e “El
círculo en el suelo” remete também ao tempo circular. Somente
o título da novela que abre a obra, “La Gran Piedra”, não induz
à ideia da ruptura espaço-temporal, mas ela está presente na
narração. Nas novelas, há uma transgressão dos limites espaciais
e temporais impostos ao homem pela realidade que lhe circunda.
Essas transgressões constroem as condições básicas, segundo
Todorov (1981, p.19-20), para a criação do efeito fantástico: a
realidade cotidiana e conhecida serve de base para que ocorra
um evento não explicável pelas leis do mundo real e conhecido ―
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o impossível ― que, abruptamente, materializa-se no mundo real,
instaurando no leitor a dúvida frente ao acontecimento fantástico.

Assim, nas novelas de Memorias del tiempo circular há a
convivência conflitiva entre a ordem do real e a ordem do
impossível, que define o gênero fantástico e o distingue das
outras categorias mais próximas. Também para Rosalba Campra
o choque entre essas duas ordens provoca uma transgressão dos
limites de tempo e espaço impostos ao homem, que é o elemento
caracterizador do universo fantástico:

É por isso que a sobreposição, ou entrecruzamento, de
duas ordens representa uma transgressão absoluta,
cujo resultado só pode ser a subversão absoluta do
conceito de realidade. A natureza do fantástico, desde
essa perspectiva, consistiria em propor ao leitor
esse escândalo racional: não há substituição de uma
ordem por outra, mas coincidência. (2016, p.36)

Além da oscilação entre as duas realidades, os paralelos e as
simetrias que rompem com a ordem racional do tempo, as quatro
novelas apresentam também o terceiro procedimento preconizado
pelo escritor argentino Jorge Luis Borges (Apud RODRIGUEZ
MONEGAL, 1976, p.186) como necessário para instaurar o fantástico
no texto literário: o duplo. Esse se origina da divisão do ser, da relação
conturbada do homem consigo mesmo, em sua perda do equilíbrio,
conformando as duas caras de Jano. Nas novelas, a noção do “eu
desdobrado”, isto é, do duplo amplia o horizonte interpretativo e
existencial das personagens, e, consequentemente, instaura o
tema da busca identitária. O duplo dos narradores-protagonistas
nas novelas prenuncia as suas próprias dualidades e traz à tona as
questões relacionadas à identidade, que englobam manifestações
contraditórias e polarizadas (tal qual o fantástico), como a igualdade
e a diferença, a subjetividade e a objetividade; a heteronormatividade
e a homossexualidade. De modo que, nas narrativas de Lima, a
presença do duplo contribui para instaurar também a ruptura com a
heteronormatividade.
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Os duplos nas novelas representam um processo de reconstrução
identitária, no qual as personagens enfrentam a si mesmas, num
desdobramento da personalidade. A presença do duplo provoca
nas personagens uma inquietação interna, pois, ao mesmo tempo
em que enfrentam a si mesmas, enfrentam também o seu Outro, no
qual um deve morrer para que o outro sobreviva. Dessa forma, o
duplo suplanta a personagem e eclipsa ou invisibiliza o protagonista,
deixando renascer um novo “eu”, como ocorre com a personagem
Leonardo na novela “La Gran Piedra”: “No me siento, no sé quién es
Leonardo” (LIMA, 2014, p.72) ou com Fernando, em “A tarde infinita”
que vê-se duplo morto na cama do quarto do hotel.

A refutação do tempo, do espaço e da identidade faz com que o tema
das novelas se centre, em um primeiro plano, no que Campra (2016)
classifica como categorias substantivas; ou seja, o eixo narrativo das
novelas se centra no eu, no aqui e no agora e em seus eixos dicotômicos:
eu/outro, aqui/lá, agora/antes/depois. Assim, o tema da identidade do
indivíduo e da sua problemática relação com o mundo que o rodeia é o
eixo estruturante tanto das duas novelas que se centram nos conflitos
de personalidade dupla, “Un círculo en el suelo” e “La Gran Piedra”,
quanto nas duas centradas nas personalidades cindidas, “Memorias
del tiempo circular” e “Tarde infinita”:
O eu desdobra-se, ou desliza por outros suportes
materiais, anulando a identidade pessoal, o tempo
perde a sua direção irreversível [...] O espaço se
desloca, apagando ou intensificando as distâncias
[...] Os limites de tempo, espaços e identidades
diferentes se sobrepõem e se confundem. (CAMPRA,
2016, p.42-43)

Esses conflitos identitários geram, segundo Campra (2016,
p.47-48), outro grupo de temas do fantástico, os das categorias
predicativas que qualificam a um dos elementos do primeiro eixo
(o “eu”, o “aqui” e o “agora”), originando a oposição binária entre
concreto/não concreto; real/não real; sonho (alucinação)/vigília.
Por tal motivo, a oscilação entre esses três eixos está presente em
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todas as novelas. Os personagens se deparam com acontecimentos
inexplicáveis em seu universo ordinário e real que não lhes
permitem outra explicação racional que não seja considerá-los
como sonhos, alucinações ou assumirem-se como loucos por
acreditarem na reversão da ordem natural do tempo e do espaço.
Nas novelas, o insólito sempre irrompe em meio às ações cotidianas
realizadas pelas personagens, levando-as a duvidar do acontecido.

O ponto de vista da narração não contribui para dirimir a dúvida
entre esses três eixos. A novela “Tarde infinita” é a única narrada em
terceira pessoa, mas essa terceira pessoa não é neutra, conhecedora
de todas as ações e tampouco imparcial como costuma ser esse
tipo de narrador. Essa voz narrante esconde a presença de um “eu”,
que desconhece o que ocorre, que não explica e, no final da novela,
mostra-se como o duplo da personagem principal, Fernando:
De golpe entendió porque el rostro del intruso le
pareció conocido. Y junto con la incertidumbre
consiguió reconocer su propio nombre: era el otro
que yacía inerte en la cama, y que tenía su cuerpo y
sus facciones porque se trataba de él, Fernando. Él
mismo. (LIMA, 2014, p.208)

Em “Memorias del tiempo circular”, o uso da primeira pessoa
introduz uma inversão: a personagem que começa a narrativa
falando e atuando como homem (el Personaje X) é uma mulher
e, logo, volta a ser homem. Tal fato permite que o narradorpersonagem atue, na primeira parte da novela, como homem para
depois, atuar e falar como mulher e voltar depois a ser homem.
Assim, as marcas do discurso mudam de um sexo ao outro,
mostrando que as identidades, os nomes e os gêneros não são
fixos, mas mudam constantemente conforme o papel que cada um
desempenha socialmente. Com esse artifício, a autora questiona a
divisão binária de gênero entre feminino e masculino a partir dos
próprios estereótipos sociais: quem parecia atuar como homem,
será mulher e quem se comportou como mulher será homem.
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As demais novelas são narradas sob o ponto de vista das próprias
personagens, mas alterna entre a primeira e terceira pessoa, que
não deixa de ser a própria personagem-narradora, como na novela
“La Gran Piedra”: “Junto a ese hombre que fui estaba su mujer- mi
mujer, Elisa. Pero como aquel hombre no vio jamás a su mujer, a
esas alturas yo no sé quién pueda ser ella” (LIMA, 2014, p.09 –
grifos nossos). O uso da primeira pessoa e a alternância com a
terceira contribui para dar uma maior ambiguidade aos fatos
narrados, pois como nos assegura Cortázar (1974,
p.229-230): “A noção de ser uma das personagens se traduz
em geral na narrativa em primeira pessoa, que nos situa de
roldão num plano interno, [pois] narração e ação são uma só
coisa”. Com o uso da voz narrante, a interpretação dos fatos e da
realidade passa pela subjetividade do narrador-personagem,
tornando-o uma testemunha dos fatos. Tal estratégia contribui
para aumentar a incerteza do leitor sobre a verdade do narrado.

A voz em primeira pessoa, para Campra (2016, p.100), “[...]
é sempre suspeita, porque nada, fora ela mesma, garante o
narrado. Todo ‘eu’ pode ter algum tipo de interesse em esconder
ou modificar as informações [...]”. E se nem essa voz acredita nos
fatos narrados? Se ela própria duvida do que aconteceu e procura
uma explicação no nível do racional para os fatos vivenciados,
como ocorre com a personagem da novela “Tarde infinita”?
Quanto mais desorientada a personagem se encontra, maior é
sua impressão de estranheza em relação aos eventos ocorridos e
maior a necessidade de uma explicação no âmbito do real. Na
novela, a personagem justifica a suspensão do tempo, que lhe dá a
sensação de viver em um espaço atemporal com um mal-estar
digestivo. A sensação do não fluir das horas é decorrente de
uma possível doença no estômago, já que desde que acordara,
sentia-se enjoada: “-¡Una complicación digestiva!, eso es. ¿Cómo
no lo pensé antes?” (LIMA, 2014, p.197). Como nos assinala
Todorov (1981, p.15), durante o tempo que a personagem leva
para esclarecer racionalmente o fato, nesse espaço
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de sua hesitação, experimenta o roçar da outredade fantástica
representado pela sensação do medo ao pressentir que o tempo
não “flui” como de costume. Parece parado, sem continuidade.
Mas, no final da narração, quando a ordem do fantástico se mescla
com a ordem do real, o resultado é a incerteza, por parte da
personagem e também do leitor, do que realmente aconteceu, pois
a “verdadeira” ordem estará sempre sujeita a interpretações.
A procura por uma explicação racional dos fatos também ocorre
na novela “La Gran Piedra”: “-Calma, viejo, ten calma. El corazón late
bien, agitado pero bien. Puedes respirar normalmente. Tal vez esté
dentro de una pesadilla. Tengo que relajarme. Tengo que despertar.”
(LIMA, 2016, p.62). A novela se inicia com o narrador-personagem,
Leonardo, médico psiquiatra, relembrando os acontecimentos que
o levaram até o momento em que se encontra: ao lado de Samuel,
voltando da cidade de Cienfuegos para a cidade de La Habana. A
ideia de simetria está presente nas duas personagens. Leonardo
é caracterizado como estereótipo do macho que não se preocupa
com sua mulher, não ajuda em casa, enquanto Samuel é descrito
com características femininas, sendo inclusive denominado por
Leonardo como “un afeminado de veintiún años” (LIMA, 2016,
p.62). Leonardo vive em uma apatia existencial que é quebrada
com a chegada de Samuel como paciente psiquiátrico, que afirma
se comunicar com os extraterrestres.

Para verificar como essa comunicação com os seres
extraterrestres ocorre, Leonardo decide ir com Samuel à cidade
de Cienfuegos, onde Samuel lhe diz que o médico poderá “limparse” das impurezas da alma e somente assim, comunicar-se com os
alienígenas. Na cidade de Cienfuegos, eles se hospedam em uma
casa perto de uma montanha (a “grande pedra”). No espaço da casa
e da montanha, Leonardo vive entre a vigília (a realidade tal qual
a conhecemos) e o sonho (a realidade não racional). O espaço da
vigília é o espaço do real, e se centra nas consultas de Samuel com
Leonardo, na cidade de La Habana e na chegada dos dois à cidade
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de Cienfuegos, a estada na casa e a ida de ambos à montanha. O
espaço do sonho é o nível “-2” (menos dois), que Leonardo
acessa por meio de um elevador que o conduz para baixo da
montanha, para encontrar “La Gran Piedra”.

Nesse espaço não especificado, no qual acede sempre que
vai dormir, é feito prisioneiro e torturado por um carrasco (seu
duplo). Na cela em que está, é espancado e insultado com os
mesmos insultos que dirigia a Samuel. O carrasco lhe informa
que a tortura só cessará quando ele confesse acreditar na história
contada pelo jovem. Entre a presença do verdugo e os momentos
em que fica sozinho vislumbra as injustiças que cometeu com as
pessoas a sua volta, principalmente, com sua mulher. Vê também
sua própria morte e as poucas pessoas que vão ao seu enterro. Ao
mesmo tempo, em um momento de sonho ou vigília, desata-se das
amarras sociais com relação à heteronorma e faz sexo com Samuel.
Nesse espaço de sonho e vigília, tanto a personagem como o leitor
já não sabe mais o que é real e o que é imaginação.

No espaço da casa e da montanha, Leonardo deve travar uma
batalha consigo mesmo para purificar-se, para tornar-se um
homem “limpo” e capaz de vislumbrar a “verdade”: “¿Lo ves,
Leonardo? Por eso es que le digo que está sucio, que está
demasiado impuro para canalizar cualquier contacto” (LIMA,
2016, p.45). A impureza da qual lhe fala Samuel tem relação
direta com os tabus, os falsos moralismos, os limites sociais e
as correntes ideológicas que “enquadram” as pessoas dentro
das orientações sexuais binárias e que fizeram Leonardo
desprezar Samuel; não valorizar sua esposa e julgar as demais
pessoas pejorativamente lhe impediram de compreender e
aproveitar a plenitude de sua própria natureza. Essa purificação
fará com que Leonardo se transforme em um homem mais
compreensível e encare a realidade de maneira diferente.
Após essa “limpeza”, não mais estará preso a padrões binários
de condutas sociais, e encarará com naturalidade a relação
homoafetiva que viveu (ou sonhou?) com Samuel, em Cienfuegos.
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Na novela, o fantástico se passa inteiramente nesse espaço
onírico, entre a vigília e o sonho do narrador-personagem: “No sé
bien en qué momento me quedé dormido. Tuve un sueño en el que
yo entraba en un ascensor antiguo [...] ahí es que me despierto”
(LIMA, 2016, p.56). Um espaço não se sobrepõe ao outro, mas,
cada vez mais, a personagem (e também o leitor) não consegue
diferenciar os fatos ocorridos na vigília dos ocorridos no sonho.
O fantástico se instaura justamente nesse espaço ambíguo da
incerteza da personagem sobre a realidade do que aconteceu:
“Trataré de dormir yo también, me digo “Dormir, talvez soñar”, me
digo, sin saber que la primera parte del esclarecimiento se parece
mucho a la derrota” (LIMA, 2016, p.14).

A novela segue em uma aparente ordem cronológica,
obedecendo à ordem do real de um antes e um depois até o
capítulo 16; depois, tanto a personagem quanto o leitor já não
conseguem mais diferenciar as duas realidades em que os fatos
ocorrem simultaneamente. Os acontecimentos se mesclam,
deixando vislumbrar a ordem do real apenas quando o narradorpersonagem se desperta: “-¿Estoy durmiendo? ¿Estoy soñando?
Ni siquiera sé quién soy” (LIMA, 2014, p.72).

O fato de desconhecer quem realmente é ao final do relato, traz
a chave para a compreensão da novela: a busca de sua identidade.
A representação do duplo ocorre na narrativa no momento em que
Leonardo consegue retirar o capuz de seu carrasco e reconhece
no rosto dele o seu próprio rosto. O reconhecimento do seu “eu”
no rosto do carrasco causa uma sensação de estranhamento em
Leonardo e marca o ponto alto da novela, em que a descoberta de
si no outro revela a pessoa ruim que ele realmente foi. Com esse
reconhecimento, Leonardo alcança a “pureza” e vai ao encontro de
um outro Leonardo, mais tolerante e liberto das amarras sociais:
Grito, manoteo, me revuelto, y en el forcejeo que
sigue, logro arrancarle la capucha. La luz da de lleno
en su faz encanallada, que enfrenta la mía. Y esta
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es también la cara de Leonardo. Soy yo – yo mismo
– que me miro con malignidad desde encima de los
hombros del verdugo. Este es mi rostro, que ríe...
(LIMA, 2014, p.68)

O duplo na narrativa é a projeção da desordem íntima em que
vivia Leonardo. A chegada da personagem Samuel em seu consultório
ocorre no momento de uma profunda crise identitária na vida do
médico: o casamento se desfez, a profissão não lhe dá mais prazer, não
se interessa mais pelos amigos e a vida já não tem mais importância
porque nada mais lhe dá prazer. Por tais motivos, não lhe incomoda
deixar tudo para trás e seguir Samuel pra Cienfuegos. Leonardo e
Samuel são companheiros de viagem em uma jornada em que o jovem
leva o médico à descoberta e ao encontro de si. A “pedra” do título é
tanto o espaço onde ocorre o clímax da ação (a montanha, “la gran
piedra”), como também o peso das condutas sociais e dos tabus dos
quais Leonardo ao deparar-se com o seu duplo se desfaz para poder
viver livre e “puro”.
Se aquele que parte em uma viagem nunca é o mesmo que
regressa, o Leonardo que volta à cidade de La Habana é outro. O
“velho” Leonardo, o carrasco, “morre” em Cienfuegos para que esse
Leonardo renasça. Somente após o processo de purificação, Leonardo
se torna mais tolerante, mais sensível, se “samueliza”. Em Cienfuegos,
um Leonardo irônico, grosseiro, intolerante, preso às normas sociais
que não se importava consigo mesmo e com os demais morreu, para
dar espaço a que o outro, mais sensível, sobrevivesse: “Es entonces
que trato de regresar al punto de partida y ver al hombre que fui: Yo
Leonardo, alguien que vivió sin conocer gran cosa de si mismo, a pesar
de su profesión” (LIMA, 2016, p.01). A novela, como as demais, trata da
reconstrução identitária da personagem. Contudo, tal qual uma fênix,
o duplo faz renascer das cinzas um outro Leonardo.

A mesma reconstrução identitária por meio do duplo também
está presente na novela “El círculo en el suelo”. A novela já se
inicia com a irrupção do insólito. A narradora-personagem Regina,
<<sumário

25

sentada dentro de um círculo no chão - “Un círculo en el suelo sirve
para abrir la puerta...” (LIMA, 2016, p.223) -, reconstrói, à medida
que recorda, o tempo passado: a casa em que viveu na infância e as
pessoas que nela viveram a fim de reencontrar a sua história. O fato
insólito da reconstrução do passado por meio do desenho do círculo
no chão faz com que a narradora retorne à infância. A partir desse
ponto, a narrativa passa a obedecer à ordem do real e somente no
último parágrafo da novela retorna a ordem do insólito.

A narradora ressalta que, em sua infância, qualquer intromissão
do insólito era vista como loucura e relata o acontecimento com
seu tio Raziel, quem construiu também um círculo no chão para ir
à outra realidade, pois dizia não pertencer a esta e seus atos foram
considerados como loucura. Motivo pelo qual ele ficou sete anos
internado em um manicômio e, ao ser levado para casa, foi considerado
novamente louco e internado, até desaparecer misteriosamente do
manicômio. Seu tio é o único que acredita, como ela, que Regina não é
o seu nome verdadeiro e que ela não é quem pensa ser. A personagem
pressente, desde o início da narração, que é outra pessoa: “- ¿A ti cómo
te pusieron? -Regina - respondo-, pero no me gusta. -¿Por qué? -Porque
ese no es mi nombre” (LIMA, 2016, p.216). Contudo, ela não consegue
precisar por que tem essa sensação. Durante toda a sua vida, a
personagem (os fatos narrados vão cronologicamente, de sua infância
ao momento presente da narração, com a personagem adulta) tem a
sensação de não pertencer à família, ao grupo de amigos, à realidade
em que vive:
He sanado, pero el mundo ya no es como antes,
además de la presencia de mi tío Raziel falta algo que
no consigo definir. Mis emociones parecen apagarse.
Cada vez me identifico menos con la gente que me
rodea. Me siento ajena a todo y a todos. Me siento
extranjera. (LIMA, 2016, p.227)

Somente no primeiro e único encontro que tem com seu tio Raziel
em sua infância essa sensação de não pertencimento se desvanece:
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Lo que siento por mi tío va más allá de todo
sentimiento conocido por mí. Por mucho que se
esfuerce no soy capaz de entender por qué lo quiero,
por qué lo necesito, por qué me hace tan bien su
presencia. (LIMA, 2016, p.223)

A explicação do porquê desse sentimento é dada no último
parágrafo da novela: ela, como Raziel não faz parte desse mundo,
mas de uma civilização atemporal que luta pela sobrevivência e que,
às vezes, “escorrega” pelo portal e cai nessa realidade. Ela, como
o tio, fora encontrada aos pés de uma ceiba, árvore sagrada para a
civilização maia, que protege os de sua raça. Raziel é seu duplo e ela
deve abrir o portal para poder encontrá-lo e voltar para o seu lugar.
O tema da viagem está mais uma vez presente na narração e
também se relaciona com o tempo, com a sua infinitude. A narradorapersonagem também precisou realizar uma viagem para encontrar-se:
saí de Cuba, para o México, para a Espanha e, por fim, para a cidade de
Berkeley, nos Estados Unidos e finalmente, de volta para Cuba. Só que
essa viagem se torna circular (como o círculo que desenha no chão) e
retorna ao ponto de partida: sua casa de infância em Cuba. Deve, por
meio de um círculo desenhado no chão (o tempo circular), reconstruir
e rememorar o passado para abrir um portal a outra dimensão. Deve
“encapsular el tiempo” (LIMA, 2016, p.241), reconstruir o passado com
seus círculos na terra e encontrar o seu outro, Raziel. A procura de seu
tio se converte na sua própria busca. A viagem para encontrá-lo é a
viagem para encontrar a si mesma e saber, enfim, quem é:
Ahora llevo puesta una coraza con los colores del
arco iris y Raziel está junto a mí, listo para emprender
el viaje de regreso. ‘Lo único que existe de verdad’,
repito en voz alta para darme fuerza y hechamos
a volar hacia la batalla que viene durando desde el
tiempo en que aún no habían nacido los universos.
(LIMA, 2016, p.242)

Na novela “A tarde infinita” o tema da viagem como percurso
de autorreconhecimento também está presente. A novela está
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contada em terceira pessoa. O personagem Fernando é um homem
de negócios, um trabalhador sério e bem-vestido, preocupado
sempre com sua aparência. Enquanto se arruma para uma viagem
de trabalho, escuta o grito de sua esposa, Maruca, ainda na cama.
Corre para ver o que aconteceu e nesse momento, irrompe o insólito
na narrativa: sua esposa está ofegante e apavorada e não parava
de repetir que os seres humanos haviam perdido o contato com a
Terra e estavam “comendo” o planeta. Ele a aconselha a voltar para
a cama e voltar a dormir. Explica o incompreensível da atitude da
esposa como um pesadelo que ela teve: “-Duerme ya, Maruca - le
dijo sin volverse a mirarla – Pesadillas son pesadillas y nada más
que pesadillas” (LIMA, 2014, p.120). A mesma explicação racional
que ele procura para justificar a sensação de anormalidade diante
das situações que ocorrem ao longo da viagem: uma indigestão,
algo que comeu e não lhe caiu bem. E ao chegar à casa, Maruca
justifica o seu estranhamento também como um mal estar e lhe
aconselha também ir dormir: “Pues no pareces tener fiebre. No
será tu úlcera de nuevo, ¿verdad? – Y, sin hacer transición: - Ahora
come, después te das un baño caliente, ¡Y a la cama! Creo que eso
es todo lo que te hace falta” (LIMA, 2014, p.203).

A viagem de trabalho se converte em uma viagem sem volta que
permite a Fernando despojar-se de todo o peso das obrigações de
sua família e de seu trabalho para encontrar-se consigo mesmo. Na
tarde infinita, na qual o tempo parece deter-se, Fernando encontrase com situações que oscilam entre o real e o imaginado, ao ponto
do leitor indagar-se se as situações vividas pela personagem não são
inventadas por ela própria. O sonho e a vigília também são o mote
para a irrupção do insólito nessa narrativa. A personagem dorme e
desperta ao longo da viagem de trem e a cada despertar encontrase com as mesmas pessoas, mas em roupas e situações diferentes.
Fernando já não consegue distinguir qual situação é verdadeira e
qual é a sonhada. Sonho e realidade se fundem na narrativa, como
em “La Gran Piedra”.
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Entretanto, a personagem, a cada inserção de uma situação
“anormal”, procura voltar à normalidade realizando atos cotidianos
aos quais está acostumado: tomar um café, pensar na aparência, ler
o jornal. Até que toda a situação anormal pela que passa é explicada
racionalmente pelo porteiro do prédio que Fernando visita - tudo
não passa de alucinação decorrente de seu problema intestinal:
El conserje movía gravemente la cabeza al decir:

- Complicaciones digestivas, ¡son terribles!
Recuerdo que una vez estuve casi toda una semana
con alucinaciones, por culpa de una complicación
digestiva. Por poco me muero, oiga. Y es que cuando
uno anda por la calle, no le queda más remedio que
comer lo que aparezca y donde aparezca.
Fernando asintió, animándose:

- ¡Una complicación digestiva!, eso es. ¿Cómo no lo
pensé antes? (LIMA, 2014, p.196-197)

Durante a viagem, Fernando, entre sonhos e vigílias (como
Leonardo em “La Gran Piedra”) encontra a si mesmo. Ao chegar a
casa, após a viagem, encontra Maruca na cozinha. Ao conversar com
ela, sente-se cansado e não consegue acompanhar a conversa, porque
“su voz se confunde con el sonido del viento” (LIMA, 2014, p.203). O
mesmo vento que o faz retornar (em um sonho?) ao quarto do hotel
em que estava deitado o outro homem (um intruso?) com uma rã de
pelúcia na mão. A mesma rã com a qual a filha morta costumava jogar:
El intruso seguía tendido sobre la cama de la izquierda,
con su barbilla pálida apuntando al cielorraso y la
rana de trapo para en el pecho […]. El hombre que
estaba sentado en la cama se inclinó hacia el hombre
que yacía y le acomodó las manos sobre el pecho,
por debajo de la rana de juguete. En la expresión del
único de los dos que respiraba se podía advertir una
expresión de alivio, una paz completamente nueva y
distinta de cualquier paz posible. (LIMA, 2014, p.206207)
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A imagem do intruso se transforma em uma imagem especular.
Fernando (e o leitor) descobre que o intruso é na verdade
o próprio Fernando. O seu duplo funciona na narrativa como
um apocalipse existencial: para um sobreviver, o outro deve
perecer. Com o duplo, a personagem encontra-se com uma
parte de si escondida até mesmo dela própria: um Fernando
mais relaxado, menos preocupado diante de um Fernando
sempre em estado de alerta. Os opostos estão presentes em
Fernando e o duplo: o vagabundo diante do trabalhador, o
inerte e moribundo diante do vivo. Enfim, o duplo é tudo o que
Fernando não consegue ser e não consegue exprimir: a dor pela
morte da filha e a leveza de viver sem preocupações. O duplo
permite o autorreconhecimento e obriga a personagem a formar
uma ideia mais exata de si mesmo e do mundo que a rodeia.
CONCLUSÃO

Em nossa análise, constatamos que o insólito ficcional irrompe nas
novelas de Memoria del tiempo circular ora a partir da oposição de duas
ordens espaço-temporal, ora a partir da instauração de uma ordem
contrária à real. No real ocorrem os fatos do cotidiano e no outro, o
fato insólito no qual o protagonismo dos acontecimentos não é apenas
do narrador-personagem, mas dos duplos. Nas novelas, as situações
vividas pelas personagens instauram conflitos que geram a outredade,
as identidades duplas e cindidas. Essas identidades só se manifestam
por meio das viagens que empreendem as personagens. A viagem,
metáfora utilizada para o autoconhecimento desde a Antiguidade,
converte-se nas novelas no caminho de busca pelo seu próprio “eu”,
pela sua subjetividade. No percurso dessa viagem, as personagens
rompem com o tempo cronológico linear e transitam pelos espaços
circulares ou concomitantes a fim de descobrirem, por trás de suas
identidades alteradas, os seus rostos verdadeiros.
Por tal motivo, as novelas enfatizam as questões do duplo, em
que no trajeto percorrido, a personagem se divide e apenas uma
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sobrevive, eliminando “metaforicamente” ou invisibilizando a
outra. Lima utiliza a capacidade transgressora do fantástico
para problematizar a identidade em devir das personagens e
também as configurações diversas de gênero e orientação sexual
da contemporaneidade. No trajeto da viagem, percebem que suas
identidades estão em um processo dinâmico, contínuo e inacabado
em que suas orientações sexuais nem sempre correspondem às
estipuladas pela sociedade hegemônica. Nas novelas é possível
perceber que os elementos característicos da teoria do fantástico,
a sobreposição ou fusão espacial e temporal e a presença do duplo,
são utilizados como um instrumento a mais, que dá ao homem a
possibilidade de reencontrar-se consigo mesmo, trazendo à tona
questões importantes sobre a reconstrução identitária e questão
de gênero.

A fissura aberta entre o real e o impossível permite às personagens
vislumbrar a vida que almejam. A cisão das personagens, por meio
do duplo, eclipsa ou invisibiliza os protagonistas em contextos
nos quais questionam a realidade em que vivem e encontram
a liberdade para fazerem emergir uma nova identidade. Dessa
forma, suas personagens cruzam os tênues limites que separam
a realidade em que vivem da fantástica, e, nesse outro espaço,
podem superar a lógica da realidade referencial e reconstruírem
suas identidades.
Dessa maneira, as narrativas fantásticas de Chely Lima
interrogam não somente a realidade referencial, mas também a
identidade e, por conseguinte, a orientação social, do indivíduo
que nela vive. Por tal motivo, a análise da produção da autora,
ainda que apenas de uma obra, sob a égide do fantástico como
feita nesse trabalho, é necessária para mostrar a sua participação
na construção do fantástico e integrá-la como uma representante
importante no contexto literário e acadêmico do gênero, a fim de
inseri-la nos estudos acadêmicos brasileiros e reinscrevê-la no
cânone literário do insólito ficcional latino-americano.
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O GÓTICO COMO MODO DE PENSAR A FICÇÃO1
Aparecido Rossi

No contexto acadêmico brasileiro, diferentemente do que ocorre
em países europeus (marcadamente Reino Unido e Alemanha) e
da América do Norte (em particular Estados Unidos e Canadá),
o gótico sempre foi considerado um estrangeirismo anglófono,
um fazer literário-ficcional entendido como de “massa” e, por
isso, inferior uma vez que formulaico, mera questão temática,
acrítico e a-histórico, de pouco ou nenhum valor estético. Esse
entendimento — preconceituoso, desatualizado e desconectado
das manifestações contemporâneas da ficção — vem, no entanto,
mudando consideravelmente ao longo dos últimos quinze anos.

As primeiras reflexões sérias a se debruçarem sobre o gótico na
academia brasileira são o livro Da natureza dos monstros (1998),
de Luiz Nazário (UFMG), o oitavo capítulo do livro Dez lições
sobre o romance inglês do século XVIII (2002), “Romance gótico:
persistência do romanesco”, de Sandra Vasconcelos (USP), e os
livros Na aurora da modernidade: a ascensão dos romances gótico
e cortês na literatura inglesa (2004), de Maria Conceição Monteiro
(UERJ), e Monstros e monstruosidades na literatura (2007),
organizado por Julio Jeha (UFMG). Esparsas, exclusivamente sobre
literatura — exceção ao livro de Nazário, que trata de cinema
—, essas publicações levaram algum tempo até frutificarem
no interesse e no trabalho de outros pesquisadores, como Julio
França (UERJ), Claudio Zanini (UFRGS), Luciana Colucci (UFTM),
Fernando Barros (UERJ), Daniel Serravalle de Sá (UFSC), o autor
deste texto, dentre outros. Isso mudou a partir de julho de 2014,
quando foi criado o Grupo de Pesquisa (CNPq) Estudos do Gótico.

1 Uma versão inicial e muito introdutória deste texto foi publicada sob o título “Para uma
Teoria da Desrazão: o Gótico como modo de pensar a literatura” no livro Vertentes do Insólito e do
Fantástico: leituras (2017a), organizado por Antonio Esteves e Cleide Rapucci. A versão que aqui
se apresenta expande substancialmente todas as questões levantadas naquela primeira incursão.
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Irmanado e em permanente rede de colaboração com o Grupo de
Pesquisa (CNPq) Vertentes do Fantástico na Literatura e com o GT
ANPOLL Vertentes do Insólito Ficcional, o Estudos do Gótico surgiu
com o objetivo explícito de congregar pesquisadores brasileiros que
se dedicam às diversas manifestações desse gênero-modo2 de ficção,
de maneira a suprir uma demanda reprimida no meio acadêmico
nacional que começou a despertar o interesse de acadêmicos
brasileiros em razão de suas internacionalmente reconhecidas
potencialidades críticas e produtividade e diversidade artística3,
aspectos que se alinham tanto a uma reflexão mais aprofundada
e atualizada sobre a literatura, a ficção e as artes, quanto ao
despertar de um espírito crítico inovador em relação ao sóciopolítico-econômico e ao histórico. No mesmo ano de sua formação, o
Estudos do Gótico promoveu seu primeiro evento acadêmico, o I SEG
– Seminário de Estudos do Gótico, ocorrido em novembro de 2014
na UFTM. Esse evento resultou na recente publicação do livro As
nuances do gótico: do Setecentos à atualidade (2017), organizado por
Julio França e Luciana Colucci, o qual contém os textos das palestras
e mesas redondas proferidas naquela ocasião; e na realização do II
SEG, na UFU, em maio de 2017. As nuances do gótico é o primeiro
livro acadêmico brasileiro a se dedicar especificamente ao gótico
em sua diversidade gênero-modal.
De modo diferente ao que ocorreu às grandes escolas literárias
e artísticas — Romantismo, Realismo, Decadentismo, Simbolismo,
Modernismo —, ao Pós-modernismo e, principalmente, às grandes
metanarrativas que tentaram explicar o humano, o cultural, o artístico
e o histórico em suas totalidades e essências — Estética, Formalismo
russo, New Criticism, Psicanálise, Existencialismo, Estruturalismo,

2 Para os propósitos destas reflexões, o gótico é entendido como gênero ficcional e artístico,
detentor de estrutura, temas e cânone próprios e específicos, e como modo de fazer ficção,
estilo apropriado e utilizado, nem sempre paródica ou satiricamente, por autores e autoras que
não pertencem à sua tradição.

3 Vide, por exemplo, os trabalhos de David Punter, Fred Botting e Justin Edwards elencados
nas Referências.
<<sumário

34

Pós-estruturalismo etc. —, o gótico não se desgastou, esgotou ou se
fixou em ideias, conceitos, temas e estruturas estanques. Pelo que se
observa na ficção, na literatura, nas artes, na cultura, na sociedade
e mesmo nas teorias mais contemporâneas desses campos do saber,
a própria natureza metamorfa, adaptativa, híbrida, transgressora,
excessiva e conectada às transformações sócio-político-psíquicoartístico-culturais que caracteriza o gótico evita e desvia-se de
sua cristalização em um conjunto de características fixas, o que
não permite o seu esgotamento ou desatualização. Como as forças
sobrenaturais e assustadoras que povoam sua textualidade, o
gótico é instaurador de discursividade4, fantasmático, permeável e
infixo — por isso, extremamente perigoso e ameaçador a quaisquer
pensamentos e abordagens rígidos e pouco afeitos à diferença e ao
diferir.
Sob essa perspectiva, o gótico guarda fortes e indeléveis relações
de ordem sócio-histórica, política, ideológica, teórica e crítica
com outro fenômeno de elevada importância na ficção ocidental:
o romance. Mikhail Bakhtin (2014) e Ian Watt (1990), bem como a
monumental compilação de ensaios recentemente editada por Franco
Moretti (2002a; 2002b; 2003; 2003, com MENGALDO; FRANCO; e
2009) e uma das resenhas críticas do primeiro volume dessa obra, de
autoria de Sandra Vasconcelos, na qual a pesquisadora desenvolve a
interessante ideia de “romance como gênero planetário” (2010, p.187),
enfatizam o caráter híbrido, mutável, adaptativo, em permanente
transformação e, por consequência, conectado ao tempo presente do
gênero romance na história da ficção e da literatura. Foi no romance,
como se sabe, que o gótico encontrou sua primeira habitação.

4 Foucault enganou-se quando, em “O que é um autor?” (2009b, p.280-282), afirmou que os
romances de Ann Radcliffe (1764-1823), escritora responsável por consolidar e popularizar
o gótico no final do século XVIII, não constituem exemplo de instauração de discursividade.
Pensadores de outras vertentes das ficções não-realistas, como Tzvetan Todorov (2004) e
David Roas (2014a e 2014b) no fantástico e Patrick Brantlinger (1980) e Brian Aldiss (1986)
na ficção científica, por exemplo, são unânimes em apontar o gótico como a matriz dessas
manifestações e Ann Radcliffe como a fundadora de sua arquitetura textual. Logo, a ideia
foucaultiana, à revelia de seu proponente, se mostra ela mesma produtiva para pensar o gótico
e, por certo, os romances de Radcliffe.
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De certo modo, o gótico está para o romance nos mesmos moldes
da relação simbiótica que rege conteúdo e forma: o gótico seria
o conteúdo, visto se tratar, por vezes, mas não exclusivamente,
de um elemento temático; enquanto o romance seria a forma,
a estrutura mais apropriada para esse tipo de conteúdo. Um
conteúdo inquieto, em permanente mutação, para uma forma
também inquieta e em permanente mutação, pois tanto o gótico
quanto o romance são, em última instância, respostas artísticas
e de resistência a fenômenos históricos e sócio-político-culturais,
o que coloca sob suspeita possíveis distinções entre “gênero”
gótico (tema) e “gênero” romance (forma) e estabelece o que se
convencionou denominar romance gótico, uma das instituições
canônicas da literatura ocidental.

A presente reflexão intenta escavar, introdutoriamente e em um
exercício de trânsito sem, para este momento, um compromisso
de aprofundamento analítico, a presença do gótico na ficção —
entendido ficção como as diversas manifestações do imaginário
humano por meio da literatura, do cinema, do teatro, da poesia
etc. —, com vistas a delinear, de modo inicial, uma possibilidade
de ampliar o horizonte desse gênero-modo para além do campo
formal-conteudístico, a fim de repensá-lo e estabelecê-lo como
modo de olhar e ler criticamente o objeto ficcional, como
interface interpretativa desse objeto. Nesse ínterim, discutese a possibilidade de uma teoria gótica de abordagem da ficção,
aqui denominada Teoria da Desrazão, a qual permitiria, por
exemplo, melhor fundamentar a percepção e análise de aspectos
característicos do gótico em obras geralmente consideradas como
não pertencentes a esse gênero-modo ficcional e nem à sua tradição,
além de contribuir para a sedimentação e ampliação dos estudos
brasileiros do gótico. Para tanto, é necessário circunscrever o
fenômeno do gótico, seus paradigmas e paradoxos característicos
e as especificidades do seu contexto de surgimento inicialmente
na ficção inglesa e, posteriormente, na ficção e cultura ocidentais.
<<sumário

36

Tido pelos seus primeiros estudiosos — Edith Birkhead, Eino
Railo, Montague Summers e Devendra Varma 5 — como uma
espécie de subgênero do romance, uma ocorrência pontual que
se circunscreve ao Pré-Romantismo e ao Romantismo alemães
e ingleses. Um fenômeno psicossocial ou um elemento ficcional
meramente tematizado pela literatura, o gótico surgiu oficialmente
em 1764 com a publicação de O castelo de Otranto (The Castle of
Otranto), de Horace Walpole. Historiadores mais contemporâneos
da literatura (LYNCH; STILLINGER, 2012) e desse gênero-modo em
particular (HAGGERTY, 1994; PUNTER, 1996) comumente dividem
sua manifestação em fases ou ondas, das quais a primeira iniciase em 1764 com a mencionada obra de Walpole, estabelecendose como fazer artístico representativo principalmente com as
obras de Ann Radcliffe, em especial Os mistérios de Udolpho (The
Mysteries of Udolpho, 1794); com os romances The Monk (1796),
de Matthew Lewis, A abadia de Northanger (Northanger Abbey,
1817), de Jane Austen, e Frankenstein (1818), de Mary Shelley; e
com os grandes nomes e poemas do Romantismo britânico — as
obras iluminadas de William Blake; “A balada do velho marinheiro”
(“The Rime of the Ancient Mariner”, 1798), “Kubla Khan” (1816) e
“Christabel” (1816), de Coleridge; “Darkness” (1816) e “Manfred”
(1817), de Lord Byron; “La Belle Dame Sans Merci” (1819), de Keats;
“Prometheus Unbound” (1820), de Shelley. Essa primeira fase
estende-se até 1820 com a publicação de Melmoth the Wanderer, de
Charles Maturin, considerado seu marco final.
Durante a Era Vitoriana, o gótico tomou rumos inóspitos —
O morro dos ventos uivantes (Wuthering Heights, 1847), de Emily
Brontë; Jane Eyre (1847), de Charlotte Brontë; The Lifted Veil (1859),
de George Eliot; “O sinaleiro” (“The Signal-Man”, 1866), de Charles
Dickens, entre outros —, interagindo, por vezes misturando-se com
os gêneros cortês e sentimental. Foi também nesse período que o

5 Birkhead em The Tale of Terror (1921), Railo em The Haunted Castle (1927), Summers em
The Gothic Quest (1938) e Varma em The Gothic Flame (1957).
<<sumário

37

gótico atravessou o Atlântico, desembarcando nos Estados Unidos
e se tornando bastante prolífico nas mãos de Charles Brockden
Brown, Nathaniel Hawthorne, Edgar Allan Poe e Ambrose Bierce.
Ao final do século XIX, o gótico ressurgiu com força revigorada
em O médico e o monstro (Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde,
1886), de Robert Louis Stevenson, O retrato de Dorian Gray (The
Picture of Dorian Gray, 1890-1891), de Oscar Wilde, e nos poemas
de Emily Dickinson. Atingiu seu ápice, no entanto, em Drácula
(Dracula, 1897), de Bram Stoker, e A volta do parafuso (The Turn
of the Screw, 1898), de Henry James. A segunda fase desse gêneromodo é conhecida, portanto, como Gótico Vitoriano, e figura entre
seus momentos mais importantes e produtivos.

Nos séculos XX e XXI, o gótico permaneceu ainda no romance — e
também no conto — de terror e horror, seu reino clássico, ao mesmo
tempo em que se difundiu em manifestações e desdobramentos
diversos da ficção, marcadamente o gênero policial, a ficção científica,
a ficção distópica, o cyberpunk, dentre outros. O gótico permaneceu,
e permanece ainda, um aspecto característico e uma recorrência
marcante nas literaturas ocidentais, sendo praticado, mesmo que de
modo descontínuo, por William Faulkner, Angela Carter, Umberto
Eco, William Gibson e Neil Gaiman, para mencionar alguns nomes
conhecidos de uma longa lista e para não entrar em detalhes sobre
recorrências veladas, reveladas ou desveladas a esse gênero-modo por
parte de bastiões como Machado de Assis, James Joyce, Virginia Woolf,
Franz Kafka e Guimarães Rosa. A partir das literaturas em língua
inglesa e, em menor volume, língua alemã, o gótico espalhou-se por
todas as literaturas ocidentais e orientais. Para além do reino da palavra
escrita e com o surgimento e desenvolvimento de novos suportes
de ficção na contemporaneidade, esse gênero-modo disseminou-se
também pelo cinema, pelos quadrinhos, pelo videogame, pela música
e pelo espaço virtual.
De modo geral, o gótico foi e continua sendo um fazer
ficcional inventado pela e para as culturas popular e de massa —
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burguesas, por assim dizer —, delas constituindo característica e
manifestação fundamentais: o gosto pelo terrífico e horrendo, pelo
amedrontador, pelo pavoroso e abjeto, que são marcas de um malestar indefinível que permeia e aflige o mundo ocidental desde a
ascensão da Modernidade no século XVIII (FREUD, 2011). Como
tal, o gótico assombra a ficção, a literatura e a cultura “eruditas”,
as quais, utilizando Hegel como escudo e arma de ataque, em clara
tentativa de exorcizar esse gênero-modo por meio de sua exclusão
dos cânones artísticos e do silenciamento obsequioso quanto
às suas manifestações, acabam por incorporá-lo e desenvolvêlo, como se, sem o perceber, induzidas ora pelo inexplicável e
perigoso desejo, ora pelo incompreensível e temerário instinto,
acessassem elementos que fundamentam e permeiam um
inconsciente coletivo milenar das artes, da cultura e da ficção,
cujas pulsões mais profundas advêm das artes necromânticas
perpetradas no canto décimo-primeiro da Odisseia homérica e no
canto sexto da Eneida virgiliana, dos horrores do Inferno de Dante,
dos arcanos da bruxaria encenados no Macbeth shakespeariano e
da religião satânica fundada pelo Paraíso perdido (Paradise Lost,
1667) miltônico (ROSSI, 2014). Dentro desse escopo, o gótico se
estabelece como suplemento que excede e altera, transgressão e
limite, ao fazer frente e colocar sob suspeita as tradições — a sua
própria tradição, inclusive, como se observa, por exemplo, em Anno
Dracula (1992), de Kim Newman, House of Leaves (2000), de Mark
Z. Danielewski, e na série de TV Penny Dreadful (2014-2016) —, os
cânones e o status quo da ficção, da literatura e da cultura no exato
momento em que ele mesmo se constitui, aporético, paradoxal,
cânone e tradição, ainda que sem se fixar como status quo.

Independentemente de suas manifestações e ocorrências nos
diversos domínios da ficção e da cultura, foi O castelo de Otranto,
obra mais conhecida do excêntrico Walpole, que estabeleceu os
princípios formais-conteudísticos que caracterizam o gótico não
apenas na literatura, mas em quaisquer manifestações da ficção.
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Esses princípios serão posteriormente revistos, rebatidos, criticados,
satirizados, pastichizados e/ou suplementados a partir das
transformações sofridas tanto pelo gótico quanto pelo romance e pela
ficção. No entanto, é ainda a esse texto de Walpole que se deve voltar
o olhar para se depreender e entender as particularidades temáticoestruturais do que, atualmente, é conhecido como maquinaria gótica,
uma série de aspectos e elementos específicos e recorrentes que, ao
atuarem em conjunto, fazem do gótico um gênero-modo ficcional e
colocam em funcionamento a psicologia do medo, o efeito pragmático
do gótico sobre o leitor-espectador, sempre resultante da articulação
entre terror e horror, a qual, por sua vez, arquiteta-se em experiências
emocionais que perturbam a apreensão da realidade pela razão ao
distorcerem a percepção e a perspectiva (VASCONCELOS, 2002).
Na interação entre maquinaria gótica e psicologia do medo, a
Idade Média ou um pretérito não necessariamente distante, porém
mal resolvido, emergem como fontes principais dos enredos góticos.
Temporalidade empiricamente inacessível ao sujeito a não ser pelos
registros históricos, pela ficção — mas o que distingue História de
ficção? Quais são os limites, se é que os há, entre uma e outra? Poderia
se perguntar esse sujeito, não sem certa angústia — e pelos sintomas
patológicos do unheimlich — o sonho, as neuroses etc. —, “algo
reprimido que retorna” (FREUD, 1969, p.258 - grifo do autor), o passado
se torna uma perversão gótica ao gerar sentimentos ambivalentes: ao
mesmo tempo em que há uma nostalgia até certo ponto ingênua em
relação a um mundo entendido como um todo orgânico, um mundo
no qual incertezas e fragmentações são inconcebíveis, há também
temor e receio relacionados a esse mundo, visto que nele imperavam
os barbarismos e a morte, a obscuridade e as trevas, a tortura e a
intolerância religiosa, a dor e o perigo.

A partir da recorrência a essa perversão, há, em O castelo de
Otranto, o delineamento das chaves do gótico enquanto gêneromodo de ficção: a presença do vilão, normalmente, mas não
obrigatoriamente, um usurpador, um religioso degenerado ou um
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ser das trevas; o herói injustiçado, em geral errante e descendente
de nobres; a virtude em perigo, representada na figura da donzela
ameaçada, mas transmutada, ao longo do tempo, em ameaça à ética
e à moral, à Lei e às convenções socioculturais; a perseguição, seja ela
social, política ou religiosa; a perturbação psicológica causada pelo
vilão, pela ambiência, pelas forças sobrenaturais ou por um conjunto
desses elementos formais; as maldições, sejam elas proferidas ou
herdadas; a morte em todas as suas nuances; o cemitério, sepultura e
os horrores da finitude, que, ao longo das transformações do gêneromodo, se consubstanciarão em um interesse quase obsessivo pela
ruína; a masmorra e a torre; o cenário invariavelmente noturno,
assustador e por vezes assombrado; a fúria dos elementos ou fúria
da Natureza, reação natural ou sobrenatural do meio-ambiente
contra o racionalismo cientificista e o progresso desordenado; o
sobrenatural maligno (fantasmas, espectros, necromancia, demônios,
monstros, etc.); o estrangeiro, seja ele um sujeito, uma cronotopia
ou uma topocronia, tomado como o desconhecido que amedronta
e que, por isso, deve ser combatido e eliminado; e, especialmente, o
castelo antigo e mal-assombrado, onde é colocada em funcionamento
a maquinaria gótica e se instaura a psicologia do medo. O castelo
sinistro, arquitetado como cenário soturno e asfixiante, bem como
seus diversos desdobramentos — a torre, a mansão, a casa, o templo,
o sótão, o arranha-céu contemporâneo, dentre outros — é um aspecto
basilar do gótico, um de seus símbolos e arquétipos mais recorrentes,
ao mesmo tempo forma e conteúdo da maior parte da ficção que se
alinha a esse gênero-modo. Sua presença é um dos determinantes para
que se cumpra uma das regras básicas da ficção gótica, qual seja a de
que “Há que estar presente uma certa atmosfera de terror sufocante
e inexplicável ante forças externas ignotas” (LOVECRAFT, 1987, p.5 grifo nosso).
Ainda no que concerne ao passado como perversão gótica, é a
partir da sua recorrência, do gesto característico desse gêneromodo de fazer o recalcado e o reprimido retornarem, geralmente
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como metáforas que perturbam o presente, que se instituem as
ambiguidades, paradoxos e indecidibilidades causadas pelo gótico e
inerentes à sua própria manifestação enquanto fazer ficcional. Nesse
sentido, é importante observar o contexto sócio-histórico-político e
artístico em que O castelo de Otranto o institui — como será sempre
importante observar o contexto sócio-histórico-político e artístico
em que esse gênero-modo se manifesta ao longo da história literária,
artística e da ficção.
No início do século XVIII inglês, os resquícios da Revolução
Gloriosa (1688-1689) — que destronou James II, um dos responsáveis
pela restauração da monarquia depois da República de Cromwell,
fortaleceu o Parlamento britânico e promoveu a estabilidade política
e econômica que condicionou a Revolução Industrial — ainda se
faziam sentir, visto que essa reforma resultara de uma influência e
prevalecimento cada vez maiores da racionalidade que começava a
tomar o pensamento europeu continental, sempre em trânsito com a
Inglaterra, e que conflagraria, ao final do mesmo século, a Revolução
Francesa. Com a emergência do Iluminismo na França setecentista, o
racionalismo estabeleceu-se como a principal corrente de pensamento
advinda daquele país para as Ilhas Britânicas, o que fez ali surgir
uma Era da Razão. Ao mesmo tempo, escritores como John Dryden,
Alexander Pope e Jonathan Swift voltaram-se aos clássicos grecoromanos redescobertos pela Renascença inglesa e encontraram muitos
paralelos entre a época do reinado de César Augusto (27 a.C. – 14 d.C.),
o fundador do Império Romano, e aquele momento sócio-históricopolítico por eles vivido. Como consequência, houve um movimento
de retorno à estética clássica do Belo e Bom por parte dessa geração
de escritores e artistas, o que ocasionou o que ficou conhecido como
Era Augustana, o Neoclassicismo na literatura e nas artes inglesas.
O racionalismo e a concepção de que havia “regras científicas” para
a criação literária e artística se estabeleceu e imperou, incólume, até
pelo menos o início da segunda metade do século XVIII, sendo Samuel
Johnson o primeiro a questionar criticamente essa ideia em seu
“Preface to Shakespeare” (1765).
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Ao mesmo tempo em que o pensamento iluminista
arregimentava as fileiras políticas e artísticas da época, o
fenômeno da Revolução Industrial, levado a cabo timidamente
desde o reinado de Elizabeth I, catapultado pela Revolução Gloriosa
e colocado em franca expansão e posterior consolidação no Século
das Luzes, transformava rápida e desordenadamente a vida
cotidiana e fazia surgir uma nova classe social: a burguesia. Nesse
contexto, e anterior a Johnson, levantou-se a voz de Edmund Burke
em sua teoria do sublime. Em Uma investigação filosófica sobre a
origem de nossas ideias do sublime e do belo (A Philosophical Enquiry
into the Origin of our Ideas of the Sublime and Beautiful, 1757), o
filósofo forneceu as bases teóricas da relação entre literatura, arte
e gótico ao afirmar que

Tudo que seja de algum modo capaz de incitar as
ideias de dor e de perigo, isto é, tudo que seja de
alguma maneira terrível ou relacionado a objetos
terríveis, ou que atue de um modo análogo ao terror,
constitui uma fonte do sublime, isto é, produz a mais
forte emoção de que o espírito é capaz (2013, p.59
- grifo do autor)

Com suas ideias sobre o sublime, Burke compôs uma estética
negativa — “Uma estética negativa dá forma aos textos góticos”
(2014, p.1 - tradução minha), afirma Fred Botting, um dos principais
pensadores contemporâneos do gótico — e, com isso, forneceu
uma moldura, um horizonte de eventos, às Trevas, o elemento que
transgride os limites lógico-racionais — newtonianos, por assim dizer
— da Luz, “como o relâmpago na noite que, desde tempos imemoriais,
oferece um ser denso e negro ao que ela nega” (FOUCAULT, 2009a,
p.33). O gótico estetiza as Trevas, é uma estética das Trevas, sua
expressão arquitetônica, ficcional e artística que se materializa
pragmaticamente por um sentimento ambíguo, ao mesmo tempo
ameaça e forma de proteção: o medo (CHAUI, 1987; ROSSI, 2014;
FRANÇA, 2017). Ao voltar-se às Trevas no Século das Luzes, ao fazêlas retornar da repressão a que foram forçosamente submetidas,
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Burke assumiu uma posição crítica frente à nova sociedade industrial
que começava a se descortinar em sua época, o que lançou as bases
para um entendimento do gótico como aparato estético-filosófico de
resistência e questionamento da constituição do real, do racional, do
lógico e das contradições sociais, políticas e históricas causadas pela
Razão.
Reação aos mitos iluministas, às narrativas de
progresso e de mudança revolucionária por meio
da razão, o gótico surge para perturbar a superfície
calma do realismo e encenar os medos e temores
que rondavam a nascente sociedade burguesa. Das
margens da cultura da Ilustração, dramatizando os
conflitos e incertezas diante de um quadro de rápidas
mudanças sociais e econômicas, o gótico tornouse um veículo adequado para tratar das questões
políticas e estéticas. (VASCONCELOS, 2002, p.122)

Do quadro que se delineou até aqui sobre o gênero-modo
gótico, emergem dois aspectos gerais e indissociáveis: o gótico
como manifestação do imaginário, como um tema-estrutura
recorrente na ficção, literatura e artes porque presença constante,
fantasmática e inconsciente, recalcada e reprimida, na cultura e
sociedade ocidentais; e o gótico como reação a um status quo sóciopolítico, econômico e artístico em que prevalecem totalitarismos.

No que tange ao primeiro aspecto, uma questão importante sobre
esse gênero-modo deve ser levada em consideração: “[c]omo todo
novo gênero, suas raízes estavam espalhadas pela história literária
e social, esperando que alguém as recolhesse e criasse a nova
forma” (VIDAL, 1996, p.7). Em outras palavras, nem a obra-prima de
Walpole e nem o ano de 1764 são, exatamente, os marcos fundadores
do gótico na ficção, literatura, arte e cultura ocidentais, uma vez que
este sempre esteve presente em textos literários, manifestações
artísticas e aspectos culturais desde os primórdios das sociedades
a oeste do globo. Os godos — de onde provém a palavra gótico —,
juntos de outros povos vikings, deixaram marcas profundas tanto
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na língua quanto na arquitetura europeias desde tempos imemoriais
(WORRINGER, 1920; RYKWERT, 1972). Aos godos também pertence
o herói daquele que é considerado o primeiro texto da literatura
inglesa, Beowulf (c. VIII d.C.), no qual o herói luta contra dois
monstros indistintos e contra um dragão inominado. O gótico se
verifica ainda em Shakespeare, particularmente em suas tragédias
— Tito Andrônico, Hamlet e Macbeth são as mais representativas
nessa perspectiva (DRAKAKIS; TOWNSHEND, 2008; ROSSI, 2017c)
—, e no Paraíso perdido de Milton, além de ocorrer nos outros autores
e textos antigos e medievais outrora mencionados.

O imaginário ocidental, seja na ficção, literatura, arte e cultura
populares e de massa, loci tradicionais desse gênero-modo, seja na
literatura, arte e cultura “eruditas”, está indelével e inegavelmente
contaminado pelo gótico. Isso se alinha, por exemplo, à constatação
de Fred Botting de que “a escrita gótica emerge como a linha
que define a literatura britânica” (1996, p.16 - tradução minha)
e é sintoma de que há, sempre, algo a temer e a assombrar, algo
estranho a permear a ficção, literatura, artes, cultura, História
e sociedade ocidentais. O unheimlich, diz Freud, antes de
manifestação do reprimido que retorna, é “aquela categoria do
assustador que remete ao que é conhecido, de velho, e há muito
familiar” (1969, p.238), o que torna esse conceito psicanalítico,
literalmente, sinônimo de gótico, bem como o ensaio homônimo
em que é definido e discutido o primeiro estudo sobre esse gêneromodo no século XX, constatação bastante perturbadora à medida
que o médico de Viena conjuga, em seu texto, uma reflexão sobre
a psique humana — recorrendo, inclusive, aos casos clínicos que
tratou e à sua própria experiência de vida — com uma análise de
uma obra ficcional, clara sinalização da indissociabilidade entre
essas duas dimensões da existência.

Essa presença fantasmática e fantasmagórica do gótico no
imaginário ocidental é sintoma ainda de um sentimento permanente
e semiconsciente de perigo, como se ameaças interiores e exteriores
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aos estreitos limites da razão e da percepção pudessem insurgir a
qualquer momento. Não por acaso, o gótico surge nas Ilhas Britânicas,
cuja geografia oferece, por um lado, a proteção do mar que a cerca, e,
por outro, a fragilidade da inexistência de fronteiras e consequente
impossibilidade do controle total do que entra e do que sai, o que
acaba por ser agravado pelo próprio cerco marítimo. Acrescente-se
a isso à tradicional concepção, advinda do pensamento psicanalítico
junguiano, de que o mar é símbolo do inconsciente e têm-se as
Ilhas Britânicas cercadas pela própria espacialidade do reprimido,
sempre aterrorizada pelas monstruosidades tão familiares, por isso
tão estranhas, que dela retornam. Mas esses são perigos externos.
Não se pode deixar de mencionar os perigos internos: ainda que o
Cristianismo protestante tenha alguma aderência nas Ilhas Britânicas
desde o século XVI, especialmente na costa da Inglaterra, Escócia
e Irlanda, onde retornos ocorrem primeiro, quando se vai para as
plagas interiores desses países e para Gales, um processo gradual e
sutil de imersão — pela arquitetura, pela paisagem, pelas ideias, pela
cultura, pela língua, pela comida e bebida, pelas religiões — lembra,
pouco a pouco, que se está na terra da Bruxaria e da Magia, o lugar
onde se originaram essas concepções ocidentais, sempre rotuladas
de malignas. A latente e incessante sensação de perigo no imaginário
ocidental, que parece ser mais manifesta no imaginário inglês,
indicia que as convenções do gótico, sua maquinaria e psicologia
do medo, metaforizam conflitos bem mais profundos na condição
humana: a completa ignorância de sua origem e teleologia; o seu
desconhecimento da maior parte das camadas que compõem o tecido
da realidade — e o seu drama de saber que existem tais camadas —;
o seu lugar na Natureza e na cultura; a incompletude de sua ontologia;
a melancolia sempre à espreita; a Morte, o mistério absoluto, como a
única verdade e certeza absolutas.
Sob essa perspectiva, um aspecto recorrente na ficção gótica é a
questão do estrangeiro. Enquanto a primeira fase do gótico tendeu
a tratar o estrangeiro como localidade, basicamente como espaço
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exótico para o desenvolvimento dos enredos (os castelos e mansões
nas obras de Ann Radcliffe, por exemplo), o Gótico Vitoriano e os
desdobramentos contemporâneos do gênero-modo tenderam ou
tendem a tratar o estrangeiro como sujeito que ameaça o status quo
sócio-político, cultural e ético-moral com suas concepções e poderes
desconhecidos. É o caso da personagem-título da obra-prima de Bram
Stoker: Drácula, um estrangeiro advindo de uma terra desconhecida
do imaginário europeu oitocentista, se torna uma ameaça às
convenções da Inglaterra vitoriana por trazer consigo a capacidade de
replicar sua condição através do contagioso vampirismo, perigo que
precisa ser contido e extirpado a qualquer custo sob pena da completa
obliteração de tudo que se entende por identidade, cultura e sociedade.
Os modos de erradicar essa ameaça, no entanto, só são conhecidos
por outro estrangeiro (Abraham van Helsing), e será um estrangeiro
(Quincey Morris) quem ajudará o herói da obra nessa erradicação, a
qual será perpetrada com armas estrangeiras (a faca norte-americana
de Morris junto da faca nepalesa de Jonathan Harker) no estrangeiro
(a Transilvânia).

Por outro lado, o gótico também torna estrangeiro aquilo que é
familiar, por isso a definição freudiana de unheimlich pode ser-lhe
acoplada em sinonímia. É o que ocorre na obra de Robert Louis
Stevenson, O médico e o monstro, na qual a personagem Henry Jekyll
se torna outra ao desenvolver, por meio da manipulação de uma
droga, uma segunda personalidade, esta má e sinistra, chamada
Hyde. Jekyll, respeitável aristocrata vitoriano, transforma-se em
uma monstruosidade degenerada e assassina quando traz Hyde
à tona, o que o converte em desconhecido, um estrangeiro para
si e para o seu próprio povo, uma ameaça que também deve ser
extirpada já que anomalia interna, mutação endógena, tão perigosa
quanto o estrangeiro que vem do exterior em razão de seu potencial
igualmente contaminador.
As questões da permanente sensação de perigo, da ameaça
que precisa ser extirpada e da alteridade como estrangeira e
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monstruosa, ou, para aproximar e associar as três, a manifestação
e resistência das diferenças e do diferir, o diferençar, é o que
constrói a ponte que torna indissociáveis o primeiro aspecto geral
ora levantado sobre o gótico — o gótico como manifestação do
imaginário — e o segundo aspecto — o gótico como reação a um
status quo social. Como se sabe, a metafísica ocidental, o conjunto
de todos os sistemas de pensamento desenvolvidos a oeste do
globo, se assenta na constante construção de ideologias que visam
aplainar, aparar as arestas, equilibrar, aferir, alinhar, silenciar,
excluir o diferençar por meio de padronizações hierárquicas e
opositoras, uma vez que o diferençar é aquilo que, por não dispor
de limites, por estar na margem, se dissemina e contamina a
igualdade do centro porque excipiente fluido e evanescente da
indecidibilidade, possibilitador dessa igualdade e da diferença da
margem ao mesmo tempo que por elas possibilitado. O diferençar
constitui, desse modo, um resíduo irredutível que nunca pode
ser completamente anulado, descartado ou extinguido. Tratase de um suplemento, algo que, ao mesmo tempo, complementa
e excede, uma transgressão que confere forma, sentido e nome
ao limite, do mesmo modo que o gótico é excesso e transgressão
(BOTTING, 1996, p.1-6). Nessa chave de entendimento, o gótico é
suplementado — e, por sua vez, suplementa —, em sua condição de
gênero-modo ficcional, por um aspecto teórico-crítico ao se revelar
um dos possíveis “operadores textuais” que “poriam em causa uma
série de determinações metafísicas que regulam os discursos da
ciência em geral, e das ciências humanas em particular, na direção
de um outro espaço de pensamento” (NASCIMENTO, 2015, p.23 grifo do autor).
A história do gótico na ficção, literatura, artes, cultura e
sociedade ocidentais demonstra uma recorrência: esse gêneromodo (re)surge como reação crítica a toda forma de totalitarismo
e intolerância, sejam eles de ordem sócio-política, ideológica
ou estética. A arquitetura gótica nasce como resposta crítica à
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arquitetura românica, marca social, política, ideológica, estética
e religiosa dos conquistadores do ocidente, o império romano e
o cristianismo católico. A primeira fase do gótico emerge como
resposta crítica ao racionalismo e ao cientificismo desmedidos que
tomavam o contexto sociopolítico e cultural do século XVIII, bem
como à retomada da ideia bastante discutível, mas que vez ou outra
volta a assombrar a ficção, literatura e as artes ocidentais, de que
os clássicos greco-romanos são os únicos modelos ideais de fazer
artístico. A segunda fase do gótico insurge-se contra as falsidades
ideológicas da moralidade vitoriana, calcadas no Positivismo,
na Revolução Industrial e instiladas pela estética realista. Nos
séculos XX e XXI, o gótico difunde-se como resposta crítica às mais
variadas situações: o gótico no cinema, normalmente promovido
pela indústria hollywoodiana, pode ser lido como ironia ou sátira
à pretensão de seriedade que caracteriza os cinemas europeu e
latino-americano; por outro lado, o gótico também tem sido usado
para retratar, de modo crítico, os horrores das guerras e genocídios
que marcam a contemporaneidade, bem como as ansiedades,
angústias e frustrações resultantes de um aparato sociopolítico,
econômico e artístico pautado pela instabilidade generalizada
(NAZÁRIO, 1998; BOTTING; EDWARDS, 2016; EDWARDS, 2017).
O gótico, em sua manifestação como ficção científica, cyberpunk
e demais retrofuturismos, também tem se colocado criticamente
frente aos avanços impensados e usos arbitrários das tecnologias
e da Ciência, dentre outras ocorrências e recorrências.
Enquanto reação ao status quo social, o gótico, com seus terrores
noturnos e sua marca aberrante da desrazão, é sempre tido como
o negativo, a sombra, a voz dissonante que deve ser silenciada ou
excluída. Como o feminino, o gótico é ignorado, menosprezado e
colocado em posição subordinada pelos diversos cânones da ficção,
literatura, artes, cultura e sociedade patriarcais por ser o diferente,
aquilo que desvia dos padrões pré-estabelecidos e aceitos como
verdades absolutas. O gótico é a presença diáfana, e por isso mesmo
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inquietante e perturbadora, da diferença, daquilo que todos os
sistemas sociais, culturais e filosóficos ocidentais vêm, desde sempre,
tentando exorcizar porque divergente da padronização necessária
à consolidação do Falogocentrismo como condição sine qua non da
existência.

De modo paradoxal, dentro do pensamento dialético, é a diferença
que possibilita a igualdade, logo, não é possível extirpá-la por completo
sob pena de se lançar anátemas à igualdade ao invés de defini-la
para se poder estabelecê-la. Porém, para que essa e qualquer outra
forma de oposição binária se sustente, é preciso que ela seja regida
por uma dinâmica hierárquica na qual apenas um dos lados do duo
é valorizado à custa do rebaixamento do outro. O gótico é esse outro,
o lado hierarquicamente posicionado como inferior que, ainda assim,
também possibilita a existência do racional, do “real”, do superior, do
centro. Por essa razão, pode-se tomar o gótico como o outro do outro,
uma das diversas manifestações da diferença irredutível, a diferença
que possibilita o diferir, sem a qual não haveria ficção, literatura, arte,
sociedade, História ou cultura.

Como exposto acima, a indissociabilidade ou confluência dos dois
aspectos gerais do gótico apresentados e ligeiramente discutidos
permite aventar uma questão que não foi ainda adequadamente
investigada ou articulada por pesquisadores, críticos e teóricos
desse gênero-modo. Enquanto manifestação do imaginário, o gótico
habita o pensamento e, por conseguinte, a filosofia (DERRIDA, 1975,
1990, 1991, 1994, 2005; BAUDRILLARD, 1991, 1996; CHAUI, 1987;
CARROLL, 1999; FAHY, 2010; BURKE, 2013), a ficção, a literatura, as
artes (CIXOUS, 1976; MacANDREW, 1979; BREWER, 1987; HOGLE,
2002; KING, 2003; SPOONER, 2007; TIBBETTS, 2011; ZANINI e
ROSSI, 2017), a sociedade e cultura (BAUMAN, 2008; FREUD,
2011; BOTTING; EDWARDS, 2016) e a História (DELUMEAU,
1989). Em todas essas habitações, o gótico está ali, servindo como
pano de fundo, como exemplo ou fundamentando o pensamento e
as inferências teóricas e críticas dos pesquisadores, estejam eles
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conscientes disso ou não. Por vezes, ele agencia ou inspira o modo
de pensar desses teóricos, críticos e filósofos — quando falam sobre
horrores e terrores, por exemplo, o que torna o gótico objeto —;
outras vezes, ele é o próprio modo de pensar — quando as questões
levantadas, os conceitos e os elementos analisados são, em si,
horríveis e terríveis por que são advindos da ontologia humana e
de sua realidade empírica, não da ficção ou das artes, o que torna o
gótico sujeito.

Se, por um lado, sujeito e objeto do pensamento, por outro o gótico se
torna ou se revela, às vezes, por breves segundos, nas frestas e arestas
entre sujeito e objeto, ele mesmo uma forma de pensar, um modo de
conceber o mundo em uma perspectiva crítica, visto constituir-se
sempre como uma reação do imaginário a um status quo sócio-político,
histórico, cultural e estético por meio de distorções de uma dada
“realidade”, do arrebatamento causado pelo medo ante o sublime, da
representação das ansiedades e angústias psicossociais. Isso indicia,
portanto, que o gótico pode, talvez, ser compreendido como um modo
de ver, ler e entender os fenômenos ficcionais, literários, artísticos,
culturais, sociais e históricos; que o gótico pode constituir, em si, uma
maneira crítica de abordagem dessas dimensões do humano.
Essa proposição engendra a possibilidade de se tomar o
gótico como interface teórica e crítica para abordar a ficção
(e, por extensão, a cultura, a História, etc.); uma interface que
conjugaria, a princípio, teorias estéticas, Psicanálise, História,
Sociologia e Filosofia e adviria dos domínios da própria ficção
com os quais teria parte inalienável, ou seja, seria uma teoria da
ficção construída pela ficção, o que resultaria de imediato em um
esmaecimento das fronteiras entre teoria-crítica e fazer ficcional,
mas que estaria perfeitamente alinhado à própria manifestação
ambígua, paradoxal, contestadora, permeável, contaminadora
e fantasmática que define o gótico. Pensado dessa forma, como
algo que se poderia chamar, para efeitos didáticos, de Teoria da
Desrazão, o gótico poderia ser entendido como produtividade de
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significação que, por meio do acontecimento da linguagem (todas
as linguagens, não apenas a verbal e escrita), estabelece laços
consanguíneos com os pensamentos pós-estruturalistas à medida
que sua função teórico-crítica seria primordialmente a de colocar
sob suspeita, de modo aberrante, assustador e violento, concepções
falogocêntricas que ainda permeiam as diversas manifestações da
ficção e suas epistemes, tais como estrutura, sistema, realismo,
verdade, lógica, ordem, evolução, cânone, dentre outras. O gótico
poderia ser entendido, enquanto Teoria da Desrazão, como uma
espécie de operador textual (entendido “textual” no sentido do texto
barthesiano (BARTHES, 2004)), inquietante e amedrontador, que
“deixa à mostra a essência humana como irracionalidade congênita”
(CHAUI, 1987, p.44), servindo, portanto, como contraponto crítico e
analítico à metafísica ocidental calcada na presença, na luminosidade
do Lógos, na racionalidade lógica e na dialética da oposição.

Nesses termos, o gótico caminharia lado a lado com a Desconstrução,
por exemplo, mas não como uma nova episteme e sim como sombra que
assombra a sombra; o que permeia o que já é permeável; como subtexto
(GILBERT; GUBAR, 2000) do palimpsesto (GENETTE, 1997) que é a
textualidade; como espectro (DERRIDA, 1994), efeito da teratologia
(DERRIDA, 1990, 2005) que torna indecidível a metafísica ocidental
ao apontar para uma falha conceitual congênita (a presença que só é
possível pela ausência, por exemplo) ao mesmo tempo que sem origem.
O gótico seria, talvez, o dosador da medida do phármakon (DERRIDA,
2005), uma questão de vida e de morte, e a primeira problemática
trazida por pensá-lo dessa forma, como fantasmagoria que coloca em
xeque outras epistemes e sua própria condição epistemológica — pois
o gótico é infixo e seria uma falácia pensá-lo como episteme tradicional,
teoria ou crítica aos moldes hegelianos, iluministas ou positivistas —,
é a sua posição frente à questão da mímesis, pois o gótico simula e
dissimula efeitos de uma realidade distorcida pela maquinaria gótica
e pela psicologia do medo, ao mesmo tempo em que se constitui como
inquietante e paradoxal a possibilidade de realidade.
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Entendido como um modo não apenas de fazer ficção, mas de ler e
interpretar a ficção, o gótico poderia tornar-se também, e ao mesmo
tempo, teoria e crítica, o que permitiria tomá-lo como perspectiva
de abordagem das várias manifestações da ficção, nos mais diversos
suportes (literatura, cinema, teatro, narrativa gráfica, TV, etc.), jamais
perdendo de vista sua característica permeável, fantasmática, infixa e
contestadora, que poderia compor um novo modo de olhar, interpretar
e mesmo sentir os objetos estéticos, modo esse mais holístico do que
delimitador, mais atento à produtividade de significação per se, à
geração e subversão de sentidos, à gramatologia, do que apenas à
sistematização formal-conteudística, à gramática.
As implicações de tal proposição estão ainda por serem verificadas,
pois o que se procurou apresentar nessas considerações é apenas um
vislumbre de uma possibilidade, e não sua concretização. Por certo
que, na condição de pesquisador, já assumi tal hipótese como objeto e
objetivo de pesquisa, e alguns resultados já se delinearam — “Antes de
Otranto: apontamentos para uma pré-história do gótico na literatura”
(2014), “Resurrectum de Tenebris: o Lich na Ficção” (2015), “Pecados
do pai: O castelo de Otranto, um quarto de milênio depois” (2017b) —,
mas os considero ainda preliminares, carentes de aperfeiçoamentos e
aprofundamentos que espero realizar em futuro próximo.
REFERÊNCIAS

ALDISS, Brian W (1986). Trillion Year Spree: The History of Science
Fiction. New York: Atheneum.

BAKHTIN, Mikhail (2014). “Epos e romance (sobre a metodologia do
estudo do romance)”. In: ______. Questões de literatura e de estética: a
teoria do romance. Aurora Fornoni Bernardini et al (Trad.). 7.ed. São
Paulo: HUCITEC, p.397-428.

BARTHES, Roland (2004). “Da obra ao texto”. In: ______. O rumor da
língua. 2.ed. Mario Laranjeira (Trad.). São Paulo: Martins Fontes, p.65-75.

BAUDRILLARD, Jean (1991). Simulacros e simulação. Maria João da Costa
Pereira (Trad.). Lisboa: Relógio D’Água.
______ (1996). A transparência do mal: ensaio sobre os fenômenos
extremos. Estela dos Santos Abreu (Trad.). Campinas: Papirus.
<<sumário

53

BAUMAN, Zygmunt (2008). Medo líquido. Carlos Alberto Medeiros
(Trad.). Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor.

BIRKHEAD, Edith (1921). The Tale of Terror: A Study of the Gothic
Romance. London: Constable.
BOTTING, Fred (1996). Gothic. London; New York: Routledge.
______ (2014). Gothic. 2.ed. London; New York: Routledge.

______ (2008a). Gothic Romanced: Consumption, Gender and Technology
in Contemporary Fictions. London; New York: Routledge.

______ (2008b). Limits of Horror: Technology, Bodies, Gothic. Manchester:
Manchester University Press.
BOTTING, Fred; EDWARDS, Justin D. (2016) “Theorising Globalgothic” . In:
BYRON, Glennys (Ed.). Globalgothic. Manchester: Manchester University
Press, p.11-24.

BOTTING, Fred; TOWNSHEND, Dale (Ed.) (2004). Gothic: Critical Concepts
in Literary and Cultural Studies. London; New York: Routledge.
BRANTLINGER, Patrick (1980). “The Gothic Origins of Science Fiction”. In:
NOVEL: A Forum on Fiction, 14(1), p.30-43.

BREWER, Derek (1987). English Gothic Literature. New York: Schocken
Books.

BURKE, Edmund (2013). Uma investigação filosófica sobre a origem de
nossas ideias do sublime e do belo. Enid Abreu (Trad.). Campinas: Editora da
UNICAMP.
CARROLL, Noël (1999). A filosofia do horror ou paradoxos do coração.
Roberto Leal Ferreira (Trad.). Campinas: Papirus.

CHAUI, Marilena (1987). “Sobre o medo”. In: NOVAES, Adauto (Org.). Os
sentidos da paixão. São Paulo: Companhia das Letras, p.35-75.

CIXOUS, Hélène (1976). “Fiction and Its Phantoms: a Reading of Freud’s
Das Unheimliche (The “Uncanny”)”. New Literary History, 7(3), p.525548 e 619-645.

DELUMEAU, Jean (1989). História do medo no ocidente. São Paulo:
Companhia das Letras.

DERRIDA, Jacques (1991). Cinders. Ned Lukacher (Trad.). Lincoln;
London: University of Nebraska Press.
<<sumário

54

______ (1994). Espectros de Marx: o estado da dívida, o trabalho do luto e
a nova Internacional. Anamaria Skinner (Trad.). Rio de Janeiro: RelumeDumará.

______ (2005). A farmácia de Platão. Rogério da Costa (Trad.). 3.ed. São
Paulo: Iluminuras.
______ (1975). “The Purveyor of Truth”. In: Yale French Studies, 52, p.31113.

______ (1990). “Some Statements and Truisms about Neologisms, Newisms,
Postisms, Parasitisms, and Other Small Seismisms”. Anne Tomiche (Trad.).
In: CAROLL, David (Ed.). The States of “Theory”: History, Art, and Critical
Discourse. New York: Columbia University Press, p.63-94.
DRAKAKIS, John; TOWNSHEND, Dale (Ed.) (2008). Gothic Shakespeares.
London; New York: Routledge.
EDWARDS, Justin D. (2005). Gothic Canada: Reading the Spectre of a
National Literature. Edmonton: The University of Alberta Press.

______ (2017). “Terrorismo zumbi em tempos do gótico global: Osombie e
The Terror Experiment”. In: ZANINI, Claudio; ROSSI, Cido (Orgs.). VERTIGO:
Vertentes do Gótico no cinema. Rio de Janeiro: Bonecker, p.155-170.
EDWARDS, Justin D.; GRAULUND, Rune (2013). Grotesque. London; New
York: Routledge, 2013.

EDWARDS, Justin D.; VASCONCELOS, Sandra Guardini (Ed.) (2016).
Tropical Gothic in Literature and Culture: The Americas. London; New
York: Routledge.

FAHY, Thomas (Ed.) (2010). The Philosophy of Horror. Lexington: The
University Press of Kentucky.
FOUCAULT, Michel (2009a). Prefácio à transgressão. In: ______. Estética:
literatura e pintura, música e cinema. Manoel Barros da Motta (Org.).
2.ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, p.28-46.

______ (2009b). “O que é um autor?” In: _____. Estética: literatura e pintura,
música e cinema. Manoel Barros da Motta (Org.). 2.ed. Rio de Janeiro:
Forense Universitária, p.264-298.
FRANÇA, Júlio (Org.) (2017). Poéticas do mal: a literatura do medo no
Brasil (1840-1920). Rio de Janeiro: Bonecker.

FRANÇA, Júlio; COLUCCI, Luciana (Orgs.) (2017). As nuances do Gótico: do
setecentos à atualidade. Rio de Janeiro: Bonecker.
<<sumário

55

FREUD, Sigmund (1969). “O ‘estranho’”. In: ______. Edição standard
brasileira das obras psicológicas completas de Sigmund Freud. Rio de
Janeiro: Imago, v. XVII, p.235-273.

______ (2011). O mal-estar na civilização. Paulo Cesar de Souza (Trad.). São
Paulo: Penguin e Companhia das Letras.
GENETTE, Gérard (1997). Palimpsests: Literature in the Second Degree.
Channa Newman e Claude Doubinsky (Trad.). Lincoln; London: University
of Nebraska Press.
GILBERT, Sandra M.; GUBAR, Susan (2000). The Madwoman in the Attic.
The Woman Writer and the Nineteenth-Century Literary Imagination.
2.ed. New Haven; London: Yale University Press.

HAGGERTY, George E. (1994). The Gothic Novel, 1764-1824. In: RICHETTI,
John (ed.). The Columbia History of the British Novel. New York: Columbia
University Press, p.220-246.
HOGLE, Jerrold E (ed.) (2002). The Cambridge Companion to Gothic Fiction.
Cambridge: Cambridge University Press.
JEHA, Julio (Org.) (2007). Monstros e monstruosidades na literatura. Belo
Horizonte: Editora da UFMG.

KING, Stephen (2003). Dança macabra. Louisa Ibañez (Trad.). Rio de
Janeiro: Objetiva.

LOVECRAFT, H. P. (1987). O horror sobrenatural na literatura. João
Guilherme Linke (Trad.). Rio de Janeiro: Francisco Alves.
LYNCH, Deidre Shauna; STILLINGER, Jack. The Romantic Period, 17851832. In GREENBLATT, Stephen; ABRAMS, Meyer Howard (Ed.) (2012).
The Norton Anthology of English Literature. 9.ed. New York; London: W. W.
Norton, v. D, p.2-30.

MacANDREW, Elizabeth (1979). The Gothic Tradition in Fiction. New York:
Columbia University Press.

MONTEIRO, Maria Conceição (2004). Na aurora da modernidade: a
ascensão dos romances gótico e cortês na literatura inglesa. Rio de
Janeiro: Caetés.
MORETTI, Franco (Org.) (2009). A cultura do romance. Denise Bottmann
(Trad.). São Paulo: Cosac Naify (O Romance, 1).
______. Le Forme. Torino: Einaudi, 2002a (Il Romanzo, 2).

______. Storia e geografia. Torino: Einaudi, 2002b (Il Romanzo, 3).
<<sumário

56

______. Temi, luoghi, eroi. Torino: Einaudi, 2003 (Il Romanzo, 4).

______; MENGALDO, Pier Vincenzo; FRANCO, Ernesto (Orgs.) (2003).
Lezioni. Torino: Einaudi (Il Romanzo, 5).

NASCIMENTO, Evando (2015). Derrida e a literatura: “notas” de literatura
e filosofia nos textos da desconstrução. 3.ed. São Paulo: É Realizações.

NAZÁRIO, Luiz. Da natureza dos monstros. São Paulo: Arte & Ciência,
1998.

PUNTER, David (Ed.) (2000). A Companion to the Gothic. Malden; Oxford:
Blackwell Publishing.

______ (1998). Gothic Pathologies: the Text, the Body, and the Law.
Basingstoke: Macmillan.

______ (1996). The Literature of Terror. A History of Gothic Fictions from
1765 to the Present Day. New York; London: Longman, v. 1 e 2.
PUNTER, David; BYRON, Glennis. The Gothic. Oxford: Blackwell
Publishing, 2004.

RAILO, Eino (1964). The Haunted Castle: a Study of the Elements of
English Romanticism. New York: Humanities Press.

ROAS, David. A ameaça do fantástico. In ______. A ameaça do fantástico:
aproximações teóricas. Julián Fuks (Trad.). São Paulo: Editora UNESP,
2014a, p.29-74.

______ (2014b). “Rumo a uma teoria sobre medo e o fantástico”. In: ______.
A ameaça do fantástico: aproximações teóricas. Julián Fuks (Trad.). São
Paulo: Editora UNESP, p.131-161.
ROSSI, Aparecido Donizete (2014). Antes de Otranto: apontamentos para
uma pré-história do gótico na literatura. Soletras, 27(1), p.11-31.

______ (2017a). Para uma Teoria da Desrazão: o Gótico como modo de
pensar a literatura. In: ESTEVES, Antonio R.; RAPUCCI, Cleide Antonia
(Orgs.). Vertentes do Insólito e do Fantástico: leituras. Rio de Janeiro:
Dialogarts, p.77-92.
______ (2017b). Pecados do pai: O castelo de Otranto, um quarto de
milênio depois. In: FRANÇA, Júlio; COLUCCI, Luciana (Orgs.). As nuances
do Gótico: do setecentos à atualidade. Rio de Janeiro: Bonecker, p.23-46.

______ (2015). Resurrectum de Tenebris: o Lich na ficção. Abusões, 1(2),
p.122-154.
______ (2017c). Shakespeare: a invenção do Gótico. Todas as Musas, v.9,
p.7-18.
<<sumário

57

RYKWERT, Joseph. Gothic Excursus. In: ______. On Adam’s House in
Paradise. The Idea of Primitive Hut in Architectural History. New York:
The Museum of Modern Art, 1972, p.93-102.
SPOONER, Catherine (2007). Contemporary Gothic. London: Reaktion
Books.

SUMMERS, Montague (1964). The Gothic Quest: a History of the Gothic
Novel. New York: Russell & Russell.
TIBBETTS, John C. (2011). The Gothic Imagination: Conversations on
Fantasy, Horror, and Science Fiction in the Media. New York: Palgrave
Macmillan.
TODOROV, Tzvetan (2004). Introdução à literatura fantástica. Maria
Clara Correa Castello (Trad.). 3.ed. São Paulo: Perspectiva.
VARMA, Devendra P. (1966). The Gothic Flame. New York: Russell &
Russell.

VASCONCELOS, Sandra Guardini (2010). “O romance como gênero
planetário: a cultura do romance”. Novos Estudos – CEBRAP, 86, p.187195.
______ (2002). “Romance gótico: persistência do romanesco”. In :______. Dez
lições sobre o romance inglês do século XVIII. São Paulo: Boitempo, p.118-135.

VIDAL, Ariovaldo José (1996). “Apresentação”. In: WALPOLE, Horace. O
castelo de Otranto. Alberto Alexandre Martins (Trad.). São Paulo: Nova
Alexandria, p.7-10.
WATT, Ian (1990). A ascensão do romance: estudos sobre Defoe,
Richardson e Fielding. Hildegard Feist (Trad.). São Paulo: Companhia das
Letras.
WORRINGER, Wilhelm (1920). Form Problems of the Gothic. New York: G.
E. Stechert & Co.

ZANINI, Claudio; ROSSI, Cido (Orgs.) (2017). VERTIGO: Vertentes do
Gótico no cinema. Rio de Janeiro: Bonecker.

<<sumário

58

O MARAVILHOSO E O FANTÁSTICO NA LITERATURA
DE LÍNGUA INGLESA
Fernanda Aquino Sylvestre

O projeto por mim desenvolvido há cinco anos e finalizado
em março de 2018, intitulado Relações entre história e ficção na
literatura contemporânea: identidade, cultura e formas literárias,
realizado como parte das atividades do Programa de Pósgraduação em Estudos Literários da Universidade Federal de
Uberlândia, teve como objetivo debater as relações entre a história
e a literatura na literatura contemporânea, por meio das questões
de identidade nacional e cultural e do resgate de formas literárias
do passado como mitos e contos de fadas na literatura de língua
inglesa, sobremaneira na americana e na inglesa. Neste trabalho,
pretendo abordar algumas questões desenvolvidas no projeto
mencionado, mais especificamente o resgate dos mitos e contos
de fadas em narrativas contemporâneas de Robert Coover, por
meio de considerações traçadas a partir de um artigo publicado ao
longo do projeto e da análise de contos do autor.
É importante ressaltar que me fundamento nas teorias do
pós-modernismo para embasar teoricamente minha proposta
nas reflexões que traço adiante. O debate das últimas décadas
acerca do pós-modernismo talvez não tenha servido para tornálo aceito, nem para estabelecer um conceito exato e universal do
termo. No entanto, esse debate teve ao menos o mérito de difundir
questões que se tornaram centrais nas recentes discussões
acadêmicas, como a formação dos cânones; as relações entre
realidade e ficção; a contaminação da arte pela cultura de massa;
a desconstrução do sujeito e a crise da imaginação; o declínio
das vanguardas e a desconfiança em relação à ideia de novo e de
originalidade; as novas identidades culturais, a luta das minorias
e as propostas alternativas de intervenção política; a rejeição de
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qualquer espécie de autoritarismo e totalitarismo, assim como a
consciência do caráter arbitrário e ideológico de todos os conceitos
e representações.

O debate pós-moderno coloca em pauta, entre outros temas,
o imperialismo de certas formas de racionalidade, a ditadura dos
grandes sistemas de pensamento da modernidade que estabeleceram
centros geradores de significados homogêneos para todas as
atividades políticas e culturais do Ocidente desde o Renascimento.
Discute-se, ainda, o caráter cultural das identidades subjetivas, a
natureza simbólica das percepções da realidade exterior e as novas
formas de se lidar com o tempo e com o passado.
A literatura pós-moderna é dependente do conhecimento prévio
das narrativas mimetizadas e parodiadas por ela, é despojada do
conceito de obra como representação do mundo exterior ou como
símbolos de significados profundos sobre a vida. Linda Hutcheon
(1991, p.19) afirma que essa literatura lida com as tensões e dicotomias
como a tradição e a renovação, cultura de massa, anti-humanismo e
subjetivismo: “é um fenômeno contraditório que usa e abusa, instala e
depois subverte os próprios conceitos que desafia”.

No modernismo, a narrativa privilegia o lirismo concentrando-se
no indivíduo que procura as regiões inconscientes e recusa a simples
descrição da realidade. A introspecção do indivíduo é também
tomada como maneira de rejeitar o caos e a desordem da sociedade
industrial. A experiência lírica é mais importante do que a história.
No pós-modernismo há um resgate da experiência histórica que,
muitas vezes, está presente na literatura. Há uma necessidade de
expressão na escrita, uma reflexão sobre a sociedade, sobre o contexto
social. O escritor pós-moderno retoma a história como maneira de
problematizar os paradoxos do seu tempo, já que não se encontram
referentes sólidos num mundo dominado por imagens. O resgate
da história se dá não como uma verdade, mas de maneira parcial,
problematizando as fronteiras entre realidade e ficção, numa narrativa
que Hutcheon (1991) denomina metaficção historiográfica.
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Para Hutcheon (1991, p.39), a metaficção historiográfica
permite repensar e retrabalhar as formas e conteúdos do passado,
enfatizando o caráter ficcional da própria história. O pósmodernismo não nega a existência de um passado, mas de fato
questiona se “jamais se pode conhecer o passado a não ser por
meio de seus restos textualizados”. A metaficção historiográfica é
um gênero que combina dois processos opostos: uma preocupação
com o próprio ato de narrar, com os procedimentos de construção
do texto ficcional aliada a uma preocupação com fatos históricos,
pertencentes ao contexto, sejam fatos do passado ou do presente.
A produção ficcional historiográfica, segundo Hutcheon,
assume valor estético e crítico ao mesmo tempo. O aproveitamento
da história na metaficção historiográfica é uma ação consciente,
que visa a crítica e a construção de uma nova forma de pensar.
O que a historiografia torna oficial e verdadeiro é questionado
e são trazidas novas perspectivas, possibilidades para o que
era considerado como “verdade”. Dessa forma, emergem outras
interpretações de uma mesma história.
Quando a metaficção historiográfica retoma elementos da
história que pertencem ao passado, não o faz no sentido nostálgico,
“mas para abrir o passado para o presente, prevenindo-o de ser
conclusivo ou teológico” (HUTCHEON, 1991, p.110).

O texto pós-moderno alimenta-se do passado, dos modelos
antigos, mas os inverte, inserindo-se neles para subvertê-los. Os
escritores pós-modernos fazem a crítica de si mesmos, do seu
tempo. Dentro dessa perspectiva, o texto pós-moderno é um
texto que não busca grandes objetivos, direcionando-se para as
minorias, numa crença de que as grandes narrativas estão falidas,
como bem afirma Lyotard (1988). É, por isso, um texto cético,
niilista, cínico, que não mostra uma única verdade, mas faces do
que pode ser chamado de real. Ao contrário do texto modernista,
não busca ironizar ou criticar, já que os escritores não creem mais
em narrativas redentoras, diante de um mundo pulverizado por
<<sumário

61

informações e tecnologias que conduzem à atomização e à noção
de que não há realidades, apenas vontades de verdade, construções
de discursos, num mundo onde tudo é cultural.
As considerações anteriores serviram como base para o projeto
por mim desenvolvido entre 2013 e 2018, em que busquei resgatar
formas literárias do passado, como mitos e contos de fadas,
ressignificadas em narrativas contemporâneas de língua inglesa,
principalmente na obra do escritor norte-americano Robert
Coover. Analisei o livro de contos A child again (2005), em que
Coover revisita nossas heranças narrativas ao reler contos de fadas
tradicionais como “Chapeuzinho Vermelho”, “Branca de Neve e os
sete anões” e “O Barba Azul”. Em alguns contos, o autor cria novas
versões para os contos de fadas; em outros, propõe continuações
para as histórias, como faz ao reler “O Flautista de Hamerlin”.
A obra Stepmother (2004) também foi analisada. Nela, Coover
escreve uma história ancorada em elementos remanescentes
dos contos de fadas, repleta de mágica, ogros sedutores, anjos da
morte, donzelas em perigo e príncipes, de maneira divertida e
maliciosa, misturando sátiras políticas e sociais que fazem o leitor
repensar como o mundo funciona e o seu papel nesse mecanismo
de funcionamento. Coover também envereda pelo viés psicológico
dos contos de fadas, mostrando como eles agem e povoam o
imaginário das pessoas.

No artigo “Os limites do maravilhoso e o pós-moderno” (2014),
publicado no livro Os limites do maravilhoso e o pós-moderno – (Re)
Visões do fantástico: do centro às margens, caminhos cruzados (2014),
dialogo com a fala do professor e teórico do fantástico, David Roas,
no texto por ele escrito El Monstruo posmoderno y los limites de lo
fantástico (2014), que discute os limites do gênero fantástico, a partir
do modo como o monstro pós-moderno se configura, comparando-o
aos seus ancestrais. Para o autor, a figura do monstro tradicional está
se modificando na pós-modernidade, já que o monstro essencialmente
deve transgredir a normalidade, causar horror pela ausência da
<<sumário

62

ordem e, atualmente, vem se “desmonstrualizando”, o que o torna um
ser banal. No debate, concluo que muitas características inerentes ao
gênero conto de fadas, portanto ao maravilhoso, são preservadas nas
narrativas pós-modernas, embora muitas se modifiquem, a fim de se
adequar às especificidades do mundo contemporâneo. Os elementos
dissonantes mais gritantes entre o tradicional e o pós-moderno
parecem ser a dissolução da dicotomia bem / mal, os finais infelizes
e a mudança do papel do herói, que se configura mais como um antiherói. Há uma inversão também no papel das personagens, quando
princesas ou jovens frágeis se tornam fortes e empreendedoras,
e príncipes e pais se tornam incapazes de exercerem o papel de
salvadores. Nesse sentido, temos um afastamento do conto de
fadas tradicional, mas acredito que não haja uma desintegração do
maravilhoso, já que a aceitação dos elementos insólitos continua
existindo, conforme condição proposta por Todorov (2004) ao
definir o maravilhoso. Penso que os elementos que se modificaram
nas narrativas pós-modernas se justifiquem pela necessidade de se
mostrar um mundo mais condizente com a sociedade contemporânea
atual.

A título de exemplificação, passo a mostrar como as questões
acima discutidas se configuram nas obras literárias de Coover, autor
escolhido para discussão neste trabalho. Chamo atenção para o fato de
que o público de Coover não é o infantil, e sim o adulto. O autor desafia
seus leitores a desvendar o passado que reverbera no presente por meio
de temas universais como as relações familiares, a política, o medo,
a ambição, a crueldade, entre tantos outros. Problemas e soluções do
passado, que ainda encontram espaço no mundo contemporâneo. As
narrativas do autor provam que contos de fadas estão longe do que se
pode chamar de literatura destinada às crianças.
Da obra A child again (2005), abordarei os contos “The return of
the dark children” e “Grandmother´s nose”. Do livro Pricksongs and
descants (2000), retomo os contos “The door: a prologue of sorts” e
“The gingerbread house”.
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Coover em “The Door: a Prologue of Sorts” relê três contos de
fadas, a saber: “Chapeuzinho Vermelho”, “A Bela e a Fera” e “João e
o pé de feijão”. No conto, o autor aborda a temática da proteção
exagerada dos pais em relação aos filhos. A superproteção sempre
existiu nas relações familiares, porém, na contemporaneidade,
merece destaque, porque o mundo está povoado de excessivas
informações que chegam facilmente aos adolescentes e crianças sem
critério de confiabilidade e veracidade, levando-os a captar não só
informações de qualidade, mas também informações errôneas sobre
comportamentos e condutas em sociedade. Com isso, os pais sentemse amedrontados e reprimem os filhos, mostrando a eles uma visão
unilateral: a dos pais com suas crenças e omissões sobre a realidade
da vida. É por meio da repressão que João, o pai de Chapeuzinho,
no conto de Coover, age em relação à filha. É interessante notar a
importância da figura masculina no conto em questão. Na história
tradicional de Chapeuzinho Vermelho, a garota é orientada pela
mãe. É ela quem previne a menina sobre os perigos da floresta e do
lobo. Na sociedade ocidental, também a responsabilidade maior pela
orientação moral e educacional das crianças é da mãe. No passado,
essa responsabilidade feminina era ainda maior, pois a maioria
das mulheres mães dedicava-se integralmente a esse papel que, na
contemporaneidade, é mais partilhado com o pai, já que muitas delas
exercem atividades profissionais fora de seus lares, necessitando
da ajuda dos companheiros. Coover atentou para essa mudança de
paradigma social ocorrida contemporaneamente para destacar a
figura do pai, figura masculina, como primordial na configuração
familiar no presente momento. João não é um herói, como na história
original, é um homem atormentado por seus erros. A Fera da história
de Coover também não se configura heroicamente, já que nunca se
transformou em príncipe, vivendo um casamento frustrado com Bela,
traindo-a constantemente. Por isso, Bela conclui que preferiria beijar
sapos e lagartos e ser feliz, do que ter sido infeliz a vida toda com
uma Fera que se tornou príncipe talvez, apenas, em beleza, mas não,
efetivamente, em caráter e dignidade ou na união do matrimônio.
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A única personagem que se configura como heróica é
Chapeuzinho Vermelho, que supera o machismo e a dominação
paterna para construir sua própria história ao lado do lobo.

Em “The gingerbread house”, Coover dá um novo tratamento para
o enredo de João e Maria, usando a história das duas crianças para
frustrar seus leitores presos na leitura do conto original, mostrando
um outro ponto de vista: a iniciação das crianças no mundo adulto
e sexualizado, que não aparecia na narrativa dos irmãos Grimm.
A história de Coover termina com os garotos diante da casa de
guloseimas, encantados com a porta em formato de coração. A
bruxa pode ser notada pelo som de seus trapos negros agitados. No
conto “The Gingerbread House” não há um reencontro do pai com as
crianças. Antes de parar diante da porta, Maria lambe os lábios do
irmão e vice-versa, os irmãos lambem a casa e são seduzidos pela
porta cor de sangue. Coover muda o foco da história: a independência
psicológica é substituída pela iniciação sexual. Como as crianças não
retornam ao lar, o fim da história pode ser considerado infeliz.

O conto de fadas O flautista de Hamelin aborda a questão dos medos:
um que atinge a coletividade e ocorre quando a cidade de Hamelin é
infestada por ratos difíceis de serem exterminados e outro que atinge
apenas aos pais que perdem seus filhos quando o flautista os leva
com ele para se vingar da recompensa não paga. Em “The return of
the dark children”, Coover inicia a narrativa, contando como a cidade
se reestruturou após a perda das crianças. Os habitantes tiveram
novos filhos e não se preocuparam mais com a ameaça do flautista.
O conto, entretanto, mostra que não se deve subestimar o inimigo
e eliminar o medo definitivamente. Na verdade, o conto de fadas
tradicional já mostrava essa realidade porque o flautista foi enganado
e, por isso, vingou-se tirando os filhos dos pais de Hamelin. Coover,
no entanto, amplia sua crítica à sociedade, provando que as pessoas
tendem a esquecer facilmente o passado e a repetir os mesmos erros.
São vítimas de um poder desleal que age de acordo com o que lhe é
conveniente, sem pensar na coletividade.
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O medo está também presente no conto “The return of the dark
children”, que relê O Flautista de Hamelin, apresentado já de início,
quando o narrador anuncia que a cidade está infestada por ratos.
Muitos habitantes dizem presenciar manifestações das crianças
desaparecidas, denominadas dark children (filhas das trevas),
agora más, provavelmente por odiarem os pais que permitiram que
o flautista as levassem ao deixarem de pagar a dívida, conforme
combinado. Alguns habitantes, todavia, dizem nunca terem visto
ou sentido a presença das crianças desaparecidas. Alguns creem
que elas retornaram como fantasmas, outros estão certos de que
as visões não passam de imagens falsas, fruto de uma histeria
coletiva que fazia as pessoas enxergarem coisas que não existiam.
O que muda no conto de Coover é a crítica à inocência das pessoas
e a discussão sobre possuírem, em sua essência, a maldade. O autor
mostra que o maior temor dos habitantes de Hamelin era saber que
sempre que necessário expulsariam as crianças para salvar suas
vidas, provando que o mal, a crueldade e o medo andam juntos.

Em The grandmother`s nose, Coover volta a revisitar
“Chapeuzinho Vermelho”. Na narrativa do escritor norteamericano, Chapeuzinho sentia-se silenciada, amedrontada com a
percepção de que tudo tinha um fim: a mãe, a avó, as flores e as
borboletas. Em visita à avó, fica perplexa com o nariz repugnante
com o qual se depara e, por esse motivo, recusa-se a deitar ao lado
da velha mulher. Chapeuzinho e a avó discutem a questão da morte
e a garota questiona qual o sentido da vida, já que ela acaba. A avó
fica muda, parada, o que leva a neta a pensar que ela morreu. O
silêncio é quebrado quando a avó responde que o desejo, o apetite,
é o sentido da vida, o que a move. Chapeuzinho, enojada com o nariz
da avó, conclui que a morte não é algo bom de ser visto de perto.
O nariz da avó parece representar a degradação, o movimento em
direção ao fim. Nesse sentido, é bastante paradoxal, pois, como
percebe Chapeuzinho, o nariz vem à frente de todo o corpo, é um
impulsionador, mas impulsiona não só para a vida, mas também
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para o fim dela. A narrativa termina com a menina contando para
a mãe, de maneira muito natural, sua visita: um lobo comera a
pobre senhora, usara as roupas dela para enganar Chapeuzinho e
fazê-la dormir com ele. Questionada se havia dormido com o lobo,
Chapeuzinho nega, mas diz que teve vontade, só não a realizando,
porque um caçador a impediu. Coover mostra um tema não tratado
no conto dos irmãos Grimm: o da morte. Trata também do lado feio
da morte, da degradação física das pessoas e da perda da vontade
de viver. Chapeuzinho não é mais a garota ingênua do conto
tradicional, mas a protagonista de sua própria vida, uma garota
cheia de questionamentos e dúvidas existenciais.
Acredito que ao levantarem questionamentos acerca dos contos
de fadas, os autores contemporâneos, como Coover, removem a voz
da autoridade dos textos originais para valorizar vozes que nessas
narrativas eram marginais, secundárias. Se as verdades que norteiam
uma sociedade são baseadas em “ficções”, é possível perceber os
conteúdos ideológicos dessas ficções, pois elas foram criadas com o
objetivo de estabelecer e perpetuar a dominação de uns grupos sobre
outros.

O propósito de autores como Coover é colocar fim aos mitos já
desgastados, às formas convencionais de se construir histórias,
revitalizando, dessa forma, a leitura e tornando-a relevante às
complexidades do mundo contemporâneo. Dessa forma, esses autores
preservam o gênero maravilhoso, bem como sua vertente, o conto
de fadas, mudando apenas os temas e o papel das personagens, do
narrador, entre outras instâncias e recursos narrativos.

Notamos que os mitos e as ficções ainda povoam o imaginário das
pessoas e praticamente comandam suas ações, daí a relevância de uma
literatura que conscientize os leitores sobre as “verdades” construídas
a partir de interesses de grupos que desejam manter a dominação no
sistema social. Ao desmascarar a fonte dessas verdades, o leitor rompe
com esses modelos e passa a considerar aquilo que não é dito, que está
mascarado, não revelado à primeira vista.
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PROJEÇÕES ESTÉTICAS DE OBJETOS INSÓLITOS
EM CONTOS FANTÁSTICOS DOS SÉCULOS XX E XXI:
RETRATO DE UM INQUIETANTE VESTIDO: QUASE
OBJETO?
Marisa Martins Gama-Khalil

Pictograma, ideograma, fotograma,
videograma... gramas são. Lá onde
reside o poético e o sujeito olha e escuta.
(CASA NOVA, 2002, p.18)

Nesta apresentação vinculada ao ENANPOLL/2016, trago
para conhecimento dos pesquisadores do GT Vertentes do
Insólito Ficcional/ANPOLL e dos demais estudiosos interessados
no campo dos estudos sobre o Modo Fantástico informações
teóricas sobre o projeto que desenvolvo com apoio da Bolsa de
Produtividade em Pesquisa no CNPq, bem como o resultado de
uma das análises desenvolvidas. O Projeto “Projeções estéticas
de objetos insólitos em contos fantásticos dos séculos XX e XXI”
tem como proposta de base o estudo da importância dos espaços
ficcionais na construção da ambientação fantástica de contos
fantásticos dos séculos XX e XXI. Dentre os espaços ficcionais
elencados como objeto de pesquisa, selecionei os “objetos” que
aparecem no centro da narração dos contos. É preciso destacar
inicialmente que os objetos configuram-se como materialidades
espaciais. Como em muitas narrativas, a relação entre sujeitos
(personagens) e objetos ultrapassa a mera posse, sugerindo uma
afinidade além das delimitações demarcadas, cabe pesquisar as
práticas de subjetivação atreladas aos objetos. É de relevância
também compreender os procedimentos por meio dos quais os
objetos configuram o insólito nas narrativas e, para tanto, serão
articuladas noções que advêm de estudos teóricos relacionados às
imagens, como o punctum, teorizado por Roland Barthes no campo
da fotografia; e a imagem-afecção e a rostização, estudadas por
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Gilles Deleuze no âmbito da linguagem fílmica. Por meio desses
procedimentos, buscarei estudar as formas pelas quais os objetos
não só tornam-se o centro da narrativa, mas também como eles
instauram o insólito. Na análise que trago para esta apresentação/
texto, o corpus literário é o conto de José J. Veiga intitulado
“Vestido de fustão”. A partir dessa análise será assinalada a relação
insólita provocada por objetos na literatura fantástica, sendo esta
entendida pela perspectiva modal. O olhar sobre o objeto insólito,
o vestido de fustão, foi associado ao olhar que se lança sobre a
fotografia.1

Ao falar do livro A câmara clara, de Roland Barthes, Italo Calvino
(2010, p.84) nos propõe a pensar sobre a relação entre a literatura
e este “objeto antropologicamente novo”, a fotografia. Em linhas
gerais, a fotografia revela ao seu espectador algo que existe, que
possui existência concreta naquela materialidade recortada pelo
instantâneo; já a literatura pode falar sobre aquilo que não está
necessariamente ali, daquilo que não tem existência imediata no
bosquejo das palavras impressas. Entretanto, Barthes sugerenos a possibilidade de uma aproximação entre as duas artes por
intermédio do tempo écrasé da fotografia: “Alguma coisa, na foto
que estamos vendo, existiu e não existe mais” (CALVINO, 2010,
p.85). Ao lermos Barthes relido por Calvino, entendemos que esse
vazio potencial provocado tanto pela imagem da literatura quanto
pela da fotografia representa a possibilidade de compreender
a referida aproximação. A arte da literatura, realizada por meio
de palavras, cria lacunas, uma vez que aquilo que a linguagem
diz desencadeia muitas vezes o que está para além da ordem do
dito, suscitando imagens, as quais podem ser pensadas de forma
variável quando da sua leitura por seus leitores; e a fotografia
constrói ausências, conta-nos, por imagens, sobre aquilo que já foi,
mas não é mais.
1 O texto que segue teve uma primeira versão publicada na Revista Terra roxa e outras terras:
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/terraroxa/article/view/26341/21418.
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Para estreitar nosso olhar acerca da relação entre literatura
e fotografia, tomarei como objeto de estudo o conto “Vestido de
fustão”, do escritor goiano José J. Veiga. O referido conto inserese no último livro publicado pelo autor no ano de 1997, dois anos
antes de seu falecimento, e não obteve atenção ainda da crítica
literária. Nessa coletânea de contos intitulada Objetos turbulentos,
o leitor encontra um elemento que agrega tematicamente todas as
narrativas: objetos que delineiam insólitas relações com os sujeitos.
Assim, eles chegam a sugerir-se como protagonistas das tramas,
partilhando com as personagens o foco de atenção do narrador.
Nosso objetivo neste estudo não é o de comparar um texto escrito
(literatura) e um texto visual (fotografia), entretanto mostrar
a afinidade entre essas artes, seus pontos de enlace e possíveis
encontros. Essa relação foi defendida pelo fotógrafo francês Henri
Cartier-Bresson (2003, p.12), quando afirmou: “Pero, cuántas fotos
imposibles quedaron en mis ojos, durante las lecturas de Hugo, de
Lequier y de Baudelaire”. Entendo, como o fotógrafo citado, que há
pontos de convergência entre a literatura e a fotografia, pontos
esses que serão demonstrados por meio da análise do conto de
José J. Veiga.
O adjetivo “turbulentos”, que constitui o título da coletânea,
abaliza uma ideia que a princípio parece contrapor-se ao
substantivo ao qual ele se liga, “objetos”, pois, se este indica uma
passividade - os objetos são imóveis, estáticos -, aquele indica uma
atividade bem intensa - turbulentos. Os significados dicionarizados
do adjetivo “turbulento” confirmam essa vivacidade de ação: “1.
Que está disposto à desordem ou nela se compraz. 2. Irrequieto;
buliçoso. 3. Agitado, tumultuoso” (FERREIRA, 1999, p.2018).
Assim, a simples composição do título da coletânea pode causar
de imediato ao leitor um estranhamento em função do paradoxo
que nele se estampa. Mas não é só, pois o subtítulo da coletânea
oferece-se ao leitor como outra inquietação: “Contos para ler à luz
do dia”. Esse enunciado, aliado ao título, insinua que o substantivo
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“objetos” será tratado nos contos de modo a revelar uma outra
faceta que as coisas possuem. Ao ler os contos, o leitor constata
a potencialidade de sentidos gerados pelo título e pelo subtítulo,
na medida em que os objetos que se encontram nas narrativas
não são simples coisas inertes espalhadas pelos ambientes em
que se movimentam as personagens. Na maioria dos contos, as
coisas ganham uma mobilidade insólita, agem sem se moverem
ou fascinam as personagens a ponto de revelar que o limite entre
objetos e sujeitos pode tornar-se fronteira. Vejamos como essa
relação se estabelece a partir das noções de limite e de fronteira:

Fronteiras e limites, em princípio, fornecem imagens
conceituais equivalentes. Entretanto, aproximações
e distanciamentos podem ser percebidos entre
fronteiras e limites. Focaliza-se o limite: ele parece
consistir de uma linha abstrata, fina o suficiente
para ser incorporada pela fronteira. A fronteira,
por sua vez, parece ser feita de um espaço abstrato,
areal, por onde passa o limite. [...] O limite, visto
do território, está voltado para dentro, enquanto a
fronteira, imaginada do mesmo lugar, está voltada
para fora como se pretendesse a expansão daquilo
que lhe deu origem. O limite estimula a ideia sobre
a distância e a separação, enquanto a fronteira
movimenta a reflexão sobre o contato e a integração.
(HISSA, 2006, p.34 - grifos do autor)

Fronteiras são espaços mais abertos que os limites; as fronteiras
esgarçam as ordenações e por esse motivo defendo que, no caso
do conto em análise, os objetos projetam-se como fronteiras por
efetivarem-se como transgressores a ponto de criarem, a partir de
suas ações ou efeitos, ambientações fantásticas.

Em todos os contos, os objetos são focalizados com um elaborado
detalhamento como se estivessem sendo registrados pela lente de
uma câmara fotográfica. Mas tais objetos - imóveis, estáticos, como
que fotografados - parecem mover-se e isso acontece devido ao
punctum que os narradores e personagens imprimem sobre eles.
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Roland Barthes (1984) trata de dois elementos importantes inerentes
ao campo de percepção das fotografias: o studium e o punctum. O
primeiro abriga a extensão de um campo cultural, ele oferece-se como
o registro de saberes e, dada a uniformidade de informação que ele
desperta em relação à gama de conhecimentos generalizados, tende
a produzir um afeto médio, assemelhando-se a um amestramento. Já
o segundo, o punctum, é o elemento que “vem quebrar (ou escandir)
o studium”, atuando “como uma flecha” ou uma “picada” (BARTHES,
1984, p.46) e, por esse motivo, a afecção ultrapassa o nível médio de
afeto, torna-se profunda, abalando, desconsertando, talvez como a
turbulência dos objetos, projetando a desordem, o bulício.
Para trazer um exemplo além do conto escolhido para análise
neste artigo, cito o que ocorre na primeira história da coletânea, na
qual o objeto que dá título ao conto, um espelho, quando comprado
por um casal de jovens, parece fasciná-los ostensivamente a ponto
de eles não quererem mais sair do cômodo da casa onde o objeto
se encontra, até o dia em que ele começa a revelar a “verdadeira
alma” (VEIGA, 1997, p.16) das personagens que nele se refletem.
Estas dizem algo, porém o espelho mostra o que dizem por dentro,
ou melhor, o que escondem por trás das palavras enunciadas. O
espelho contraria a imobilidade, torna-se turbulento.
Retomando o paralelo entre objetos do livro de J. J. Veiga
e as fotografias, é possível afirmar que as fotografias, em sua
materialidade que se esboça pela imobilidade exterior, remetem a
um movimento, a uma mobilidade. Aquilo que lá está imóvel é um
momento situado entre dois movimentos: o anterior e o posterior
à pose e ao congelamento da imagem na foto. Já os objetos
delineiam uma imobilidade exterior, contudo o nosso olhar sobre
eles, às vezes, revela a mobilidade que os mesmos têm em relação
aos nossos desejos de consumo, de fetiche, de possibilidades de
romper com os limites (mobilidade/ imobilidade; objeto/ sujeito)
e de inventar fronteiras que possam garantir a troca de posições e
experiências.
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O conto “Vestido de fustão” é narrado por um narrador
heterodiegético (GENETTE, 1983), que não participa enquanto
personagem da história narrada e movimenta-se por todos os
espaços das cenas, podendo narrar a partir de cima, de baixo,
de perto, de longe, de fora e de dentro das personagens. Esse
narrador informa, a princípio, o enguiço dos dois elevadores de um
prédio, situação que propiciará a cena mais importante da trama.
Pelo fato de os dois elevadores encontrarem-se escangalhados,
todos os moradores do prédio, bem como os seus visitantes, são
obrigados a usar as escadas. Tal episódio fez com que as escadas e
os seus arredores fossem limpos pela administração do prédio. Os
moradores deram-se conta da beleza dos mármores das escadas,
dos vitrais situados nas curvas de cada meio-andar. As personagens,
movidas por esse novo itinerário, acabam encontrando-se mais e
trocando comentários de diversas naturezas, ou seja, quebrada a
rotina mecânica dos elevadores, o espaço pareceu transformar-se
e transformar a vida dos sujeitos. Nessa escada, Xisto, um senhor
de meia idade teve a maior visão de sua vida. Ele era funcionário de
uma loja de tapetes e cortinas e ia ao apartamento de D.ª Coralina
vender seus produtos; no trajeto da escada encontrou-se com uma
menina trajando um vestido de fustão. Vejamos como a cena é
narrada:
Por um instante a menina recebeu a claridade do
vitral no rosto, nos cabelos e no busto. Tinha cabelo
castanho, cheio, cortado na altura da nuca. Ela era
esbelta e usava vestido de fustão amarelo claro com
cinto também de fustão e fivela revestida de couro.
[...] Sr. Xisto reconheceu imediatamente que acabara
de ser contemplado com a visão mais linda e pura de
seus quarenta e um anos de vida. (VEIGA, 1997, p.5455)

Na cena, a menina é descrita a partir de uma claridade que advém
do vitral e recai sobre ela. A descrição do vestido, iluminado pela
mesma claridade, é pontual, mas detalhada: a sua cor, o tecido e os
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detalhes do cinto que o adornam. Senhor Xisto vai ao apartamento
de D.ª Coralina e tira as medidas da cortina. Depois ele retorna
ao prédio com a desculpa de conferir medidas, “voltou na hora da
primeira visita com a esperança de reencontrar a menina vestida
de fustão amarelo claro. Não teve sorte, voltou outras vezes”
(VEIGA, 1997, p.57). Quando retornou para instalar as cortinas,
D.ª Coralina falou-lhe de uma sobrinha modelo, Eurídice, que havia
ido para Nova York no começo daquele mês, o que o deixa instigado
com a possibilidade de a menina do vestido e a sobrinha da sua
compradora serem a mesma pessoa. D.ª Coralina chega a mostrarlhe várias fotos de sua sobrinha: “Eurídice em várias poses, em
vários instantâneos, naturais ou fingidos de naturais. Linda. Mas
não era a menina vestida de fustão amarelo claro, vista na curva da
escada, na claridade do vitral” (VEIGA, 1997, p.58). O encontro dele
com as fotos é uma passagem fundamental na narrativa não só pelo
suspense que lhe é anterior, gerado pela esperança de encontrar
ali a menina e o seu vestido de fustão amarelo claro, como também
pelo seu desencanto por não encontrar a referida menina/vestido.
É notável nessa cena o foco do Sr. Xisto; não na menina apenas, mas
na menina que se adorna com aquele específico vestido.
Depois de instaladas as cortinas, o homem voltou mais vezes
à casa de Dª Coralina com a desculpa de saber se havia alguma
reclamação ou se havia necessidade de outro serviço. E, mesmo com
os elevadores consertados, ele ia pelas escadas com a esperança de
“reviver o momento encantado do encontro” (VEIGA, 1997, p.58). O
adjetivo “encantado” é fundamental para descrever poeticamente
a trama central do conto de Veiga, na medida em que esse vocábulo
traduz a turbulência que um encontro com um objeto - um vestido
de fustão amarelo claro - causou no Sr. Xisto. Como afirmei antes,
a menina que trajava o vestido é importante, mas o seu vestido é
muito mais admirável do que ela, porque é sempre ele que vem
à mente do Sr. Xisto. Assim, podemos afirmar que o vestido é o
objeto turbulento.
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Imaginemos agora a cena do encontro do Sr. Xisto com a menina,
anteriormente descrita, como se fosse uma fotografia. Existe nela
até a claridade, a iluminação, tão cara à câmara clara:

Tecnicamente, a Fotografia está no entrecruzamento
de dois processos inteiramente distintos: um é de
ordem química: trata-se da ação da luz sobre certas
substâncias; outro é de ordem física: trata-se da
formação da imagem através de um dispositivo
óptico. (BARTHES, 1984, p.21)

A iluminação advinda do vitral confere ao objeto - vestido -, um
registro “encantado” pela ótica da personagem Sr. Xisto, uma vez
que ele guarda aquela imagem na lembrança de modo a repetir
em sua mente como se fosse uma cena imóvel, uma fotografia.
Para Philippe Dubois (2001, p.315), “uma foto é sempre uma
imagem mental. Ou, em outras palavras, nossa memória é feita
de fotografias”. Tais palavras de Dubois, que ensejam um diálogo
entre fotografias e imagens, podem ser pensadas no contexto do
conto, na medida em que a imagem do vestido de fustão congelase na memória do Sr. Xisto a ponto de tornar-se uma obsessão, um
encantamento. E esse encantamento faz com que o objeto perca
sua superficial inércia e ganhe movimento na ordem dos desejos
dessa personagem. Já não se trata mais de um simples vestido que é
recebido por um olhar, porém de um vestido que passa a comandar
os pensamentos e as ações dessa personagem, sacudindo o seu
inconsciente.

O vestido, nesse sentido, assume na narrativa uma disposição
metaempírica. De acordo com Filipe Furtado (1980, p.20),
o metaempírico não caracteriza apenas os acontecimentos
tradicionalmente sobrenaturais, mas açambarca todos os
fenômenos que, embora seguindo as leis naturais do mundo
empírico, carecem de uma explicação, conservando-se, dessa
forma, inexplicáveis, quer por um desacerto de percepção, quer
por fatores culturais e históricos, quer pelo desconhecimento dos
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princípios que regem tais eventos. O vestido de fustão amarelo
claro desconserta e esse descompasso inexplicável faz irromper
na narrativa o insólito, o inquietante.
Para Freud (2010, p.360), o objeto ou acontecimento que inquieta
e causa estranhamento “não é realmente algo novo ou alheio, mas
algo muito familiar à psique, que apenas mediante o processo da
repressão alheou-se dela”. Na narrativa, essa aproximação com
o inquietante de Freud se faz ainda mais presente ao final da
narrativa, quando o Sr. Xisto conta a uma amiga psicóloga a sua
experiência com o vestido de fustão amarelo claro e a menina que
o trajava. Ela explica o fato a partir de suas teorias:
─ [...] Você não viu nenhuma menina vestida de fustão
amarelo. Aliás, viu, mas não havia menina lá. Foi um
encontro seu com sua ânima. Sabe o que é isso?

[...]

─ É o lado feminino de sua psique. Esses encontros
acontecem quando os dois lados, a ânima e o
ânimus, o masculino, estão em harmonia perfeita
ou em conflito. Nesse caso, harmonia.
[...]
─ [...] E mais: vestido amarelo. O amarelo não
entrou por acaso. Faz parte. Amarelo é sol
nascente, isto é, novo dia, renascer. E é também a
cor da gema do ovo. Tudo o que vive veio do ovo,
se lembra das aulas de história natural? É a cor do
ouro, que representa nobreza, valor. Também a
cor do amaranto, que não murcha. (VEIGA, 1997,
p.60)

A explicação da amiga psicóloga perpassa pela ideia do duplo, tão
cara aos estudos de Freud sobre o inquietante. O duplo desencadeia
o efeito inquietante movido por coincidências, representando
o retorno do mesmo. Nesse caso, o mesmo seria a perspectiva
feminina escondida no masculino e que, movida por alguma
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incitação - a claridade do vitral -, manifesta-se em close, ou em um
flash, à maneira de uma fotografia. Unheimlich, coisa ou evento não
realmente algo novo ou alheio, mas algo muito familiar à psique, que
apenas mediante o processo da repressão alheou-se dela (FREUD,
2010, p.360).
Se a amiga psicóloga argumenta sobre o insólito com uma
teoria, em outros contos da coletânea, podemos encontrar
outras teorias sobre a composição metaempírica dos objetos. Em
“Cadeira”, por exemplo, a personagem Delduque havia lido um
livro sobre entidades invisíveis que se encontram em objetos: “Os
devas ‘moram’ em objetos, lugares, em plantas que eles mesmos
escolhem e que lhes dão força” (VEIGA, 1997, p.37).

Seja pela tese do duplo ânima/ânimus, seja pela tese dos devas
ou por outra tese que envolva o metaempírico para explicar o
aparentemente empírico e prosaico, o fato é que o vestido e os
outros objetos que Veiga bosqueja em suas narrativas vicejam,
ganham força e vida e muitas vezes rasuram os limites e abrem as
fronteiras entre o objeto e o humano. “Humano é o vestígio que o
homem deixa nas coisas”, ensina Italo Calvino (2010, p.123), porque
em nosso contato com eles transmitimos nossa humanidade, nossa
subjetividade. A observação de Calvino dialoga com o ensaio de
Barthes intitulado “Mundo-objecto”, no qual ele fala-nos sobre
os objetos que se encontram espalhados nos ambientes em que
habitamos e constata: “Tudo isso é o espaço do Homem, ele medese aí e determina a sua humanidade a partir da recordação de seus
gestos” (BARTHES, 2009, p.25).
O quanto somos objetos ao expormos nosso corpo perante a
lente fotográfica? Roland Barthes argumenta sobre a objetificação
do sujeito pela fotografia:

A Fotografia transformava o sujeito em objeto, e até
mesmo, se é possível falar assim, em objeto de museu:
para fazer os primeiros retratos (em torno de 1840),
era preciso submeter o sujeito a longas poses atrás
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de uma vidraça em pleno sol; tornar-se objeto, isso
fazia sofrer como uma operação cirúrgica; inventouse então um aparelho, um apoio para a cabeça,
espécie de prótese, invisível para a objetiva, que
sustentava e mantinha o corpo em sua passagem para
a imobilidade: esse apoio para a cabeça era o soco da
estátua que eu ia tornar-me, o espartilho de minha
essência imaginária. (1984, p.26-27)

Nessa linha de entendimento barthesiana, sejam coisas, sejam
pessoas, tudo se converte em objeto pelo foco da fotografia.
Entretanto, são objetos que falam ao espectador e o induzem
indefinidamente a pensar. Por isso, a Fotografia pode ser subversiva
“quando é pensativa” (BARTHES, 1984, p.62). Todavia, para
instigar o pensamento ela necessita de um punctum que a mova,
de um detalhe que preencha e invada toda a fotografia. No caso do
conto, partindo da analogia da cena do vestido de fustão amarelo
claro, é obviamente o próprio vestido o punctum, em função de ser
ele o grande elemento que possibilita o retorno da mesma cena
na mente do Sr. Xisto e de ser ele o elemento enigmático, insólito,
que parece borrar os limites entre o objeto e o sujeito. O olhar que
captou o vestido não foi um olhar prosaico, e sim um olhar movido
por uma afecção intensa do punctum.

É possível relacionar, nesse momento de análise, a noção
de punctum à de imagem-afecção, desenvolvida por Gilles
Deleuze (1985) em seus estudos sobre outro tipo de imagem, a
cinematográfica. De acordo com esse teórico, a imagem-afecção é
deflagrada sempre por um close, e esse close tem consecutivamente
a função de um rosto (DELEUZE, 1985, p.100). Deleuze defende que
o primeiro plano será continuamente uma imagem-afecção, tendo
em vista que um close tende a desencadear uma leitura afetiva.
Todo elemento, seja ele rosto ou não, que é focalizado em primeiro
plano, torna-se rostificado, como o vestido de fustão amarelo claro
do conto de Veiga. O processo da rostificação deflagra, destarte, a
formação de uma imagem-afecção. Deleuze (1985, p.115) elucida o
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procedimento: “É este conjunto de uma unidade refletora imóvel
e de movimentos intensos expressivos que constitui o afeto”. O
objeto, elemento aparentemente inerte, como o rosto, recebe os
movimentos intensos dos sujeitos e se rostificam. Contudo, por
que o rosto seria uma unidade imóvel?

O rosto é esta placa nervosa porta-órgãos que
sacrificou o essencial de sua mobilidade global,
e que recolhe ou exprime ao ar livre todo tipo de
pequenos movimentos locais, que o resto do corpo
mantém comumente soterrados. E cada vez que
descobrimos em algo esses dois polos – superfície
refletora e micromovimentos intensivos – podemos
afirmar: esta coisa foi tratada como um rosto, ela foi
‘encarada’, ou melhor, ‘rostificada’, e por sua vez nos
encara, nos olha... mesmo se ela não se parece com
um rosto. (DELEUZE, 1985, p.115)

A rostificação do vestido de fustão amarelo claro é tamanha ao
ponto de o Sr. Xisto apagar o próprio rosto da menina que o vestia,
já que, quando se recordava da cena do encontro, o vestido vinha
sempre em primeiro lugar, como em close. Assim, o rosto da menina
perde sua qualidade de rosto e a transfere para o vestido, um objeto
afetado, rostificado, uma imagem-afecção. Uma das bases de Deleuze
para a noção de imagem-afecção é Spinoza (2013, p.98), para quem
o afeto é configurado pelas afecções a que o corpo está sujeito; afeto
é uma ação ou, inversamente, uma paixão. Afetado, o vendedor de
cortinas não consegue desvencilhar-se da imagem que suscita uma
paixão inexplicável ou incompreensível pela lente da razão.

Se plantearmos aqui a aproximação entre a fotografia e o cinema
por intermédio das noções de punctum e de imagem afecção, cabe
trazer as palavras de Barthes mais uma vez para ilustrar a relação
entre essas duas artes imagéticas. Para esse semiólogo francês, o
cinema parece, numa primeira e rápida comparação, possuir um
poder que a fotografia não tem, na medida em que a tela não funciona
como um enquadramento, contudo, como um esconderijo, uma vez
<<sumário

80

que suas personagens saem dela e continuam a viver em um campo
cego. E, quando a fotografia é definida como uma imagem qualificada
pela sua imobilidade, isso não implica pensar que as personagens nela
retratadas não se movimentam, porém implica pensar que elas não
saem da foto, encontram-se fincadas como borboletas. Entretanto, se
há na fotografia um punctum, “cria-se (adivinha-se) um campo cego”
(BARTHES, 1984, p.86). O vestido de fustão amarelo claro passeia,
durante todo o enredo, nesse campo cego, como se ele descolasse
da cena do encontro na escada junto ao vitral e vivesse além dela. E
mais: o vestido, movido pela afecção, se desgarra inclusive da menina
e passa a ter existência independente e obsessiva nos pensamentos e
desejos do Sr. Xisto.

Para explicar essa analogia da afecção com os objetos, é necessário
dar voz, neste momento, ao poeta das coisas, Francis Ponge. No senso
comum, somos levados a pensar que a nossa relação com os objetos é
de posse ou de uso, mas essa visão é redutora, porque “Os objetos estão
fora da alma, é certo; contudo eles são também os fusíveis do nosso
juízo./ Trata-se de uma relação no acusativo” (PONGE, 1996, p.133). O
acusativo pode ser relacionado à ideia de complemento e, sendo assim,
os objetos nos completariam, exigiriam um jogo de transitividade:
A nossa alma é transitiva. Precisa de um objeto
que a afecte como seu complemento directo,
imediatamente.

Trata-se da relação mais grave (de modo algum
da ordem do ter, mas do ser).
O artista, mais do que qualquer outro homem,
recebe esse encargo, acusa o golpe. (PONGE,
1996, p.133 - grifos do autor)

Nessa linha de compreensão, a nossa subjetividade é constituída
pelo “fora”, por imagens exteriores, por objetos que nos rodeiam.
Sendo ânima ou não, o vestido representa para o Sr. Xisto uma
parcela daquilo que ele passa a ser depois do encontro encantado
que tem na escada do prédio.
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Não posso encerrar a análise presente, a qual se pauta pela fricção
entre a literatura e a fotografia - e sua relação com a subjetividade -,
sem oportunizar neste espaço a reflexão sobre o estudo de Jacques
Derrida sobre o subjétil, vocábulo esse utilizado pela primeira vez
no Renascimento para designar a superfície material que servia de
suporte às pinturas, como as paredes, os painéis e as telas. Na primeira
metade do século XX, Antonin Artaud vale-se desse vocábulo para
tratar dos textos escritos ilustrados com imagens e dos desenhos
acompanhados de anotações verbais. Sendo esse espaço de misturas e
simbioses plenas, o subjétil “pode tomar o lugar do sujeito ou do objeto,
não é nem um nem o outro” (DERRIDA, 1998, p.23), como a experiência
vivida pelo leitor do conto de Veiga, pois nele a literatura, sugerindo-se
como fotografia, é capaz de romper com os esquadrinhamentos que
delimitam a distância entre sujeito e objeto. Estrutura porosa, que
se deixa ser atravessada, plena instância de travessia: “Nem objeto
nem sujeito, nem tela nem projétil, o subjétil pode tornar-se tudo isso,
estabilizar-se sob essa ou aquela forma ou mover-se sob qualquer
outra” (DERRIDA, 1998, p.45).
No sentido de iniciar o arremate das ideias aqui defendidas sobre
as possíveis afinidades entre literatura e fotografia, que se pautaram
nos exemplos do conto selecionado de José J. Veiga, trago ao diálogo o
estudo de Walter Benjamin sobre uma “Pequena história da fotografia”,
no qual se coloca em questão a natureza técnica ou a natureza mágica
da fotografia:
Mas ao mesmo tempo a fotografia revela [...] os
aspectos fisionômicos, mundos de imagens habitando
as coisas mais minúsculas, suficientemente ocultas
e significativas para encontrarem um refúgio nos
sonhos diurnos, e que agora, tornando-se grandes
formuláveis, mostram que a diferença entre a técnica
e a magia é uma variável totalmente histórica.
(BENJAMIN, 1994, p.94-95)

Arte de natureza técnica, a fotografia não pode ser apreendida
e entendida de modo racional e lógico, pois ela oculta ações, gestos
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e também sentidos, pura magia; por esse motivo, o sujeito nela
retratado, mesmo objetificado, não perde sua subjetivação, a qual se
encontra no espaço poroso e vazio do instantâneo. Nesse sentido, o
espaço da foto não se configura como um espaço-coisa, a foto não é
um simples objeto, assim como o vestido no conto de Veiga ultrapassa
a condição de objeto. O espaço da fotografia é, portanto, um território
de esgarçamento de limites, uma zona subjétil que abriga uma
imagem cuja composição é labiríntica e multiforme, porque agrega, a
um só tempo, cores, formas, linhas, palavras e vazios.
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MARAVILHOSO E ALTERIDADE NO COBRA NORATO,
DE RAUL BOPP E NA RECOLHA DE ANTONIO
BRANDÃO DE AMORIM, LENDAS EM NHEENGATU E
EM PORTUGUÊS

INTRODUÇÃO

Sylvia Maria Trusen
Agora sim
Me enfio nessa pele de seda elástica
E saio a correr mundo
Vou visitar a minha Luzia
Quero me casar com sua filha
-Então você tem que apagar os olhos
primeiro (BOPP, 1984, p.21)

Iniciamos este trabalho com os versos que abrem o Cobra
Norato, poema de Raul Bopp, que descortina, ao leitor, uma cena:
desejo de errância (“Um dia/Ainda eu hei de morar nas terras do
Sem-fim”), recoberto por atmosfera onírica (“Vou visitar a rainha
Luzia/Quero me casar com sua filha/ - Então você tem que apagar
os olhos primeiro/ O sono desceu pelas pálpebras pesadas”) (1984,
p.21).

A eleição desses versos não é fortuita, pois se acaso deitássemos
a vista sobre obras que se acercam do insólito, logo constataríamos
que muitas lançam mão do campo do sonho para dramatizar,
na literatura, o que foge às regras da razão. Lúcia, personagem
conhecida dos leitores de Monteiro Lobato que, à beira do riacho,
sente suas pálpebras pesarem e depara-se com um peixe falante na
ponta de seu nariz arrebitado, é apenas um dentre muitos outros
casos célebres da literatura brasileira, que encenam a tênue linha
que separa o campo do mundo sonhado daquilo que se costuma
nomear realidade empírica. A Alice de L. Carroll, que, adormecendo,
vislumbra um coelho apressado, é certamente outro ilustre
exemplo que universalizou este procedimento narrativo. Todorov
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(1975), sabemos, tratou do problema, anotando que por via deste
instrumento, opera-se, no campo da literatura, a passagem de um
certo gênero literário (o maravilhoso), para outro, o estranho,
dominado pelas explicações lógicas do mundo. Com efeito, se a
encenação do adormecer sugere o instante em que a percepção do
mundo lógico cede terreno para o território do inconsciente, regido
segundo sua própria lógica, para o autor do Introdução à literatura
fantástica, este deslizar de uma fronteira à outra, introduzindo
uma explicação lógica aos fenômenos aparentemente non-sense (o
personagem estava sonhando, e o que parecia absurdo era apenas
produto onírico), reinstala o discurso da razão, mediante o gênero
estranho (TODOROV, 1975).
Victor Bravo, contudo, pondera que, embora possa parecer haver
uma redução do fantástico nas narrativas que colocam em cena a
produção onírica (exemplo cabal é o Alice, anota o venezuelano),
tal redução não é relevante para o jogo ficcional que se institui na
narrativa:

Esta posible reducción (los hechos maravillosos, en
realidad, no serían tales, pues todo se reduce a un
sueño) no tiene realmente peso en la novela, pues
otro sentido se impone: se estaba soñando, esto es, se
estaba en un ámbito distinto y bien delimitado de la
realidad, en un ámbito propicio para lo maravilloso.
Traspasado el limite y situado en el ámbito propicio,
Alicia assiste al ‘espectáculo delirante de la lógica’ con
clara conciencia de que el ámbito de ‘su’ realidad es
otro. (1985, p.244)

Se a vida sonhada ganha na ficção sentido e valor próprios é
porque a elaboração desse Universo Outro constitui experiência
distinta, porém, simultaneamente crível, dado que subjuga-se
às suas próprias leis. Esta dinâmica, entretanto, se é encenada
na literatura e se sobre ela se debruçam as teorias em torno do
insólito, constitui também matéria central na psicanálise, e não
fortuitamente A interpretação dos sonhos, constitui uma das obras
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que Freud (1996) mais vezes releu. Nela, ele argutamente adverte
que “longe de serem representações, os elementos dos sonhos são
experiências mentais verdadeiras e reais do mesmo tipo das que
surgem no estado de vigília através dos sentidos” (p.86).
O que Freud parece estar afirmando é que, longe de serem
produções destituídas de sentido, os sonhos, regidos pela lógica do
inconsciente, possuem sua sintaxe própria. O seu discurso é o da
alteridade absoluta, permitindo representações do aparentemente
inconciliável.

Chegamos, desse modo, pela via da representação onírica
e sua encenação na literatura do insólito, ao termo que temos
afirmado em outros trabalhos como central para a compreensão
do maravilhoso (TRUSEN, 2009; 2015a; 2015b). Com efeito, a
literatura que permite subverter a ordem das coisas, condensando
o que a razão pressupõe incompatível – um coelho com seu
relógio de bolso, um peixe falante sobre o nariz de uma menina
adormecida, um lobo que se dirige a uma jovem a caminho da casa
da avó, etc. –, coloca em cena a poética fincada na alteridade.
Neste trabalho, por conseguinte, continuaremos seguindo a
trilha inaugurada por Victor Bravo (1985), cujo escopo temos
ampliado para compreender a produção literária não apenas
dos contos reunidos, dentre outros, por Grimm e Perrault, mas
também as narrativas de fundo mítico, como as recolhidas por
pesquisadores e por viajantes no norte do país.
A RECOLHA DE ANTONIO BRANDÃO DE AMORIM

Uma ocasião, em busca de leituras sobre o Amazonas,
veio-me às mãos um trabalho de Antônio de Brandão
de Amorim (n. 1865), com nheengatus colhidos nas
malocas do Urariquera. Era um idioma novo, de uma
pureza lírica deliciosa. (BOPP, 1972, p.16)

A referência de Bopp aqui é a recolha no Lendas em nheengatu
e em português, publicada postumamente em 1928. Com o trecho,
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destacamos a importância desta obra realizada por Antônio
Brandão de Amorim, amazonense nascido em 1865 que, tendo
feito seus estudos de medicina em Portugal, retornou, após o
falecimento do pai, passando a trabalhar com João Barbosa
Rodrigues, então diretor do Museu Botânico de Amazonas. Ali,
Amorim trava conhecimento com Maximiano José Roberto e com
o Conde Ermano di Stradelli, estudiosos da flora, fauna e línguas
do país, e passa a viajar pelas águas e terras em volta do Rio Negro,
como descreve o editor da obra: “Nos seus dias de férias mettiase numa canôa e, em companhia de Maximiano, já remancho, já
pegando o jacumã lá se iam visitar as malocas, em sua língua, a
conhecer sua flora medicinal e sua aplicação” (AMORIM, 1978,
p.17). O comentário enaltece a obsessão desses viajantes de fins do
século XIX e primeiras décadas da centúria seguinte pela pesquisa
dos costumes e línguas indígenas, bem como pela flora e fauna
amazônicas.

Este movimento de perscrutar o diverso, o alheio, entretanto,
não se dissocia, no caso brasileiro, da pesquisa das origens. Como o
demonstra o livro de Flora Süssekind (1990), se o intenso interesse
pelas paisagens do país entre viajantes e ficcionistas brasileiros
serviu para desenhar a ficção da fundação de uma origem nacional,
tais relatos adquirirem, entre nós, ainda maior relevância, uma
vez que delineiam a formação de um projeto de literatura que ora
sugere uma pretensa identidade coesa e homogênea (o caso da
literatura romântica), ora se volta para as disparidades brasileiras
em busca do singular, simultaneamente próprio e estrangeiro
(como se lê no ideário modernista).

A viagem, assim, constitui ocasião de aprendizado que, apesar
de variar de matizes, conforme o ideário que a sustenta – do
impulso por forjar uma identidade nacional homogênea à paixão
classificatória dos naturalistas - recorda ao sujeito sua condição
errante, viajante em trânsito na paisagem estrangeira. Varia
evidentemente o ângulo e o olhar, – ora olhar-ao-léu, ora olhar<<sumário
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armado, na expressão certeira de Süssekind (1990, p.117) –, mas
de todo modo, sujeitos em trânsito, cuja experiência será tão mais
transformadora quanto for a disposição da pessoa e de seu tempo
para a alteridade que se descortina.

O caso de Brandão de Amorim – viajante de quem o modernismo
brasileiro herdou sua transcrição de narrativas, lendas e costumes
– não será muito distinto. Todavia, importa ressaltar, o amazonense
compartilhou da mesma pulsão de transcrição e tradução de
narrativas dos povos indígenas do Alto Rio Negro, juntamente com
Ermano Stradelli e Maximiano José Roberto. Contemporâneos,
os três atuavam no museu Botânico de Manaus, dirigido à época
por Barbosa Rodrigues. Obcecados pela lenda em torno do herói
tuxaua Jurupari, verteram para a escrita as versões sobre esta
entidade que ensinou aos homens as leis, preceitos e interditos
ditados pelo herói (SÁ, 2012). Como, porém, destaca o Literaturas
da floresta, a coleta de Antonio Brandão de Amorim, embora tenha
por tema central, como as demais, o Jurupari, difere das coletas de
Maximiano José Roberto e a de Stradelli, pelas soluções inventivas
que encontra na língua portuguesa para efetivar o traslado do
nheengatu.
É pela linguagem que as lendas de Amorim se
distinguem de todas as coletâneas de histórias
indígenas previamente publicadas: suas histórias
incorporam o caráter brincalhão e o frescor da fala
coloquial da Amazônia. Traduzidos por Amorim,
os diálogos das narrativas indígenas nunca soam
‘folclóricos’ ou fossilizados (...). (SÁ, 2012, p.263)

A recolha reúne 35 narrativas provenientes da tradição oral dos
grupos indígenas da bacia do Rio Negro, como os tarianos, manaus,
barés, macuxis, uananas. O acervo reúne lendas, como a que versa sobre
a origem dos uananas e dos tárias, mitos (especialmente o do já citado
Jurupari), narrativas de fundo maravilhoso que também incorporam
elementos míticos, além de observações do próprio Amorim acerca de
costumes e ritos (novamente, aqui, o Jurupari tem lugar central).
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Afora a variedade das histórias recolhidas e o valor poético
de muitas delas - como se espera evidenciar na leitura de uma
das narrativas (“As surdas”) -, cumpre assinalar o afinco no
tratamento do material reunido. Com efeito, o leitor que se depara
com o acervo, ainda hoje, é mobilizado diante da escuta atenta
face à alteridade recolhida. Em edição bilíngue, no nheengatu e no
português, com parágrafos numerados de modo a facilitar à leitura
de quem transite nas duas línguas, a tradução interessa ainda pela
inovação dos artifícios encontrados para dar conta das diferenças
entre as línguas. Assim, por exemplo, neologismos como enluar –
“Quem é que engravidou vocês antes de enluarem?”, em “Origem
dos Uananas” (AMORIM, 1978, p.38) –, locuções adverbiais
criativas como “ter como cabelo”, significando grande quantidade
em “Guerra do Buopé”, (AMORIM, 1978, p.13), onomatopeias
diversas, repetição de sílabas em verbos que indicam movimento
(“as mulheres boiaboiavam”; “elas nadanadavam”, “já sentado
dentro d´água principiou ventaventando”, além de diminutivos
que aparecem com sufixos acoplados a verbos, como “adoçasinho
seu coração”, como se lê na narrativa “Moça retrato da lua”
(AMORIM, 1978, p.244). Desse modo, não é de se estranhar, como
bem anota Lúcia Sá (2012), o fascínio exercido pela coletânea entre
os modernistas, contribuindo de forma radical para o projeto de
pesquisa e renovação das letras nacionais.

Temos, entretanto, assinalado com outros autores (CESARINO,
2011; SÁ, 2012;) que, embora esses textos demonstrem alto grau
poético em razão da plasticidade de seus recursos, que conferem
dinamismo e movimento à linguagem, tais narrativas têm sido
exiladas dos estudos literários, engessadas entre os estudos dos
folcloristas, antropólogos e/ou linguistas. É, portanto, nesse
sentido que propomos a leitura de um dos contos da coletânea.
Elegemos “As Surdas”, uma vez que aí se lê a tematização da Cobra
Grande, personagem de grande poder de significação na literatura
brasileira, como testemunham não só as lendas recolhidas no
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Pará, já estudadas em outras ocasiões (CASCUDO, 1984; TRUSEN,
2015a; 2015b), mas também o Cobra Norato, de Raul Bopp.

A leitura que propomos, contudo, não quer se sobrepor a de
Amorim. Antes, à maneira de quem se movimenta ao lado do que
foi atentamente escutado e recolhido, propomos tecer um texto
que se construa ao lado, como comentário que desliza no intervalo
entre a transcrição de Amorim e o texto que ora construímos.
“AS SURDAS OU MAL MANDADAS” OU DE QUANDO ABRE-SE A
CORTINA, E ENCENA-SE A CONTAÇÃO

Havia, contam, na Cachoeira do Matapi, um homem
casado que tinha três filhas moças. Todo dia, contam,
ele as aconselhava para não fazerem coisa alguma
feita, elas não ouviam. (AMORIM, 1978, p.279)

Por esta situação narrativa, inicia-se o relato de “As surdas
ou mal mandadas”, lida por Bopp e que mais tarde lhe inspirou
a composição do Cobra Norato. História, portanto, inaugurada
desde suas primeiras linhas pelo desvelamento da abertura do ato
mesmo de narrar, estratégia, aliás, recorrente em várias passagens
do texto transcrito. Com efeito, se o verbo contar nos faz recordar,
na terceira pessoa, o anonimato de quem deu início à história,
ele também recorda a situação de oralidade perdida em algum
intervalo entre quem narrou, ouviu, traduziu, transcreveu, leu.
Signo, portanto, que anuncia, desde a primeira linha, a dinâmica
destituída de origem e fim – abertura e errância que se dispõe a
destinatários igualmente infinitos e plurais. Assim, por movimento
que permite engendrar diferenças – traduções como fará o próprio
Amorim, ou recriações como a que se notabilizou no modernismo,
pela leitura de Raul Bopp –, o conto anuncia o desdobramento,
espécie de movimento sinuoso que duplica, na imagem da situação
narrativa, a designação de quem fecunda as heroínas. Não
fortuitamente, retorna o verbo reforçado por onomatopeia e pelo
nome do reprodutor, entidade proteica capaz de metamorfosearse em homem e em cobra. “Uma vez, contam, toda a gente ouviu
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têke! Estrondou no rio, souberam imediatamente que era Cobra
Grande” (AMORIM, 1978, p.279)

Assim comparece este ente assombroso que integra os mitos
d’água na Amazônia, personagem que detém enorme fascínio,
poder de sedução e fertilização (SÁ, 2012; CASCUDO, 1984;
TRUSEN, 2015a). Sua história entrelaça-se à cosmogonia do herói
tuxaua Jurupari, lenda coletada não só por Amorim, mas também
por Maximiniano José Roberto, e publicada por Ermano Stradelli.
Atração, portanto, fatal que reclama prevenção: “O pae das moças
disse logo a ellas: Não façam saruá, póde Cobra Grande nos comer1”
(AMORIM, 1978, p.270).

Palavra curiosa esta, saruá, retirada do nheengatu – e que
Amorim tem o cuidado de preferir ao termo sinônimo, envultamento,
isto é, “Ato, processo ou efeito de envultar, de enfeitiçar, ou trazer
malefícios a alguém” (HOUAISS, 2001). Estranho movimento este,
impresso na palavra, que é simultaneamente ativo e passivo, ato e
efeito do próprio ao ato. “Não façam saruá” aponta, efetivamente,
para o reverso de quem enfeitiça: ser enfeitiçado no jogo especular
do próprio ato de enfeitiçar. Consequência não menos previsível
é o pouco caso das moças, uma vez que, anunciara a título, como
moças surdas e mal mandadas, logo vão banhar-se no rio, onde
“moço bonito apareceu e começou a banhar-se com ellas (...) que
ficaram contentes” (AMORIM, 1978, p.279).
A narrativa prossegue com a consequente gravidez de uma
das jovens que, “enluada”, brincava nas águas do rio. O desenlace,
se pressentido para quem a transcrevera, rompe com a ordem
previsível das coisas: “Immediatamente querê! querê! querê!
Estrondou dentro do rio. No mesmo instante, contam, água
começou crescendo” (AMORIM, 1978, p.280).

Onomatopeia igualmente irreconhecível para o leitor deste século
que o conduz novamente à consulta do dicionário para surpreender-se
1

Optamos por manter a ortografia do original
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com o registro deste vocábulo que significava, informa o Dicionário
Houaiss (2001), “fala ou discussão desprovida de valor; falatório”, ou,
em outros termos, “mexerico”. Interessante deslizar, portanto, este o
das palavras: guéri-guéri, palavra de uso brasileiro, coloquial, no século
de Amorim, soa como estrangeirismo aos ouvidos do leitor do século
XXI. Experiência radical, portanto, face à alteridade da linguagem, à
diferença constituída no tempo e no espaço, experimentada, aliás,
também, por Bopp diante daquilo que designa idioma novo.

Uma ocasião mostrou-me [o amigo Alberto
Andrade Queiroz] trabalhos avulsos de Antonio
Brandão de Amorim (1865-1926), de um forte
sabor indígena. Foi uma revelação. Eu não havia
lido nada mais deliciosos. Era um idioma novo. A
linguagem tinha às vezes grandiosidade bíblica.

(2008, p.208)

A menção ao livro não é fortuita. Não só a linguagem estarrece
pela sugestão de forças indomáveis – a ressonância das consoantes
oclusivas presentes nos verbos estrondar, dentro, reforçados pela
repetição onomatopaica guerê! guerê! guerê, seguidas das exclamações
– como também anuncia a súbita irrupção de um drama Outro – palco
de sugestão onírica.
No mesmo
crescendo.

instante,

O pae das moças disse:

contam,

água

começou

Vamos minhas filhas que Máaiua nos come!

No mesmo instante, contam, ele agarrou na moça
mulher do moço arrastou. N’este momento, contam,
deante dos olhos dele, começaram saindo da barriga
da moça, cobras pequenas que logo disseram:
Main queremos camarão. (AMORIM, 1978, p.280)

Cena, portanto, que exibe o espetáculo do aparentemente
absurdo, sujeito à lógica do que escapa ao território da razão. Ou,
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em outros termos, encenação do discurso do inconsciente – lugar por
excelência da alteridade radical. Narrativa, por conseguinte, gestada
por poética da alteridade, presidida pelo discurso do Outro, desdobrase em transcrições estrangeiras. Primeiramente, a de Brandão de
Amorim, recém-chegado da metrópole portuguesa, mas logo veremos
a de outro leitor, Raul Bopp, homem das campinas do sul brasileiro.
Entre uma leitura e outra, o corpo sinuoso e proliferante das serpentes
do conto testemunha e metaforiza, na imagem, o desdobramento das
leituras: “- Outras! Outras saíram! - Aqui, contam, já eram muitas. Só então a água lavou a terra” (AMORIM, 1978 p.281).
TRADUÇÃO E LEITURA DA COBRA GRANDE NO COBRA NORATO
DE RAUL BOPP
Uma noite Tarsila e Oswald resolveram levar um
grupo de amigos que frequentava sua casa a um
restaurante situado nas bandas de Santa Ana.
Especialidade: rãs. O garçom veio tomar nota dos
pedidos. Uns concordaram em pedir rãs. Outros não
queriam. Preferiram escalopini....
Quando, entre aplausos, chegou o prato com a
esperada iguaria, Oswald levantou-se começou a fazer
o elogio da rã, explicando, com uma alta percentagem
de burla, a doutrina da evolução das espécies. Citou
autores imaginários (...) para provar que a linha de
evolução biológica do homem (...) passava pela rã
– essa mesma rã que estávamos saboreando entre
goles de Chablis gelado. Tarsila interveio:

- Com esse argumento, chega-se teoricamente à
conclusão de que estamos sendo agora uns... quase
antropófagos. (BOPP, 2008, p.35)
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O longo trecho que reproduz o caso narrado por Bopp, servenos não só para trazer à cena o episódio de fundação do grupo,
ao qual se uniria o autor juntamente com Oswald de Andrade,
Tarsila do Amaral, Flávio de Carvalho, mas também para evocar
o clima de devoração crítica e jocosa, que uniu seus principais
personagens. Se a relação do poeta rio-grandense com os
modernistas foi efetivamente relevante para composição do Cobra
Norato, ela também o foi, na via inversa, para as formulações de
seus principais postulados publicados inicialmente na Revista de
Antropofagia, órgão, aliás, do qual Bopp foi gerente2 (OLIVEIRA,
2002, p.244).

Com efeito, Raul Bopp, quando trava contato com o grupo, já há
muito experimentara o gosto pelas mudanças, pelas viagens, pelo
movimento que irá traduzir na poesia de, e sob a pele de Norato:
“Eu virei vira-mundo/ Para ter um quérzinho”, dirá (BOPP, 1984,
p.28).

Não é, pois, casual que a crítica frise, na biografia do poeta, seu
lugar de nascimento, no município de Santa Maria, Rio Grande
do Sul, e o sítio onde se cria, um vilarejo, Tupanciretã, lugar de
passagem de viajantes, onde seu pai mantinha, como negócio,
uma selaria. Já aí se gesta o gosto pelo alhures, pelo mundo mais
além dos campos vislumbrados, como anota o próprio poeta: “Em
rodas de conversa, na oficina de arreios de meu pai, falava-se do
que acontecia em outras partes: de viagens, episódios de fronteira,
de famílias que iam de muda para Mato Grosso” (BOPP, Apud
OLIVEIRA, 2002, p.238).
Gosto, portanto, moldado dentro de região de passagem de
famílias, designado, ademais, por nome, Tupanciretã, que carrega
em si a marca do encontro entre os estrangeiros missionários e o
habitante local. Assim, não deve ser mesmo fortuita a urgência do

2 O manifesto foi lançado, em 1928, três anos antes da primeira edição publicada do
Cobra Norato, 1931. Na capa do Cobra Norato, vem desenho de outro antropófago, Flávio de
Carvalho. O poema foi reeditado outras sete vezes, 1937, 1947, 1951, 1954, 1956, 1967 e, em
69, novamente, como parte do livro Putirum. (BOPP, 1972)
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poeta pelas viagens, a premência pelo alargamento das fronteiras,
forjadas desde sua infância.

Nascido em Pinhal, município de Santa Maria, crieime em Tupãnciretã, zona campeira. Meu espírito se
formou dentro dos quadros rurais. Aquela paisagem
dilatada, de horizontes livres, sem mistérios, terá
certamente deixado em mim traços marcantes.
(BOPP, 2008, p.35)

Quando Bopp, portanto, encontra a turma de Cassiano Ricardo
- aquela que fundara outro movimento de pesquisa das raízes
primitivas brasileiras, - o Verde Amarelismo - ele já havia feito
sua primeira viagem aos 16 anos, dirigindo-se à fronteira da
Argentina. Outrossim, sua formação universitária em Direito, foi
feita em diferentes estados, de modo a percorrer de norte ao sul, o
país: os primeiros dois anos em Porto Alegre, o terceiro em Recife,
o quarto em Belém do Pará, quando aproveita para conhecer a
Amazônia, e o quinto, por fim, no Rio de Janeiro. Desse modo, não
se estranha, como anotou Vera Lucia de Oliveira (2002), que este
interesse de Bopp pelo diverso e estrangeiro, se coadunasse mal
com o Verde Amarelismo, grupo com o qual manteve um breve
namoro. Seu interesse pela Amazônia, alteridade radical, não se
reduzia à mera pesquisa de fontes nacionais, mas resultou em
introjeção criativa, deglutição, transmudação poética motivada
por experiência profunda diante do alheio.

A estadia de pouco mais de um ano na Amazônia
deixou em mim assinaladas influencias... A floresta
era uma esfinge indecifrada. Agitavam-se enigmas
nas vozes anônimas do mato. Inconscientemente, fui
sentindo uma nova maneira de apreciar as
coisas... (BOPP, 2008, p.22)

Contudo, é preciso assinalar, muito mais do que ceder um corpus
de lendas, mitos, contos ou causos, a Amazônia - esta região “mal
desenhada”, “floresta de hálito podre/parindo cobras” (BOPP, 1984,
p.13) – ela, se traduz, em Bopp, como modo de apropriação e de
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significar as palavras. Em Cobra Norato, o que lemos é efetivamente
a incorporação antropofágica do funcionamento de uma língua e de
uma lógica Outra de pensamento.
Assim, se líamos no Manifesto “nunca tivemos gramáticas”, em
Norato lemos “Ando com uma jurumenha/Que faz um dóizinho na
gente/E morde o sangue devagarinho” (BOPP, 2008, p.28). Ou ainda:
“A água tem a molura macia de perna de moça, compadre” (BOPP,
2008, p.38).

Com efeito, o poema, marcadamente visual (GARCIA, 1962, p.42),
pleno de imagens e da errância de seu herói, parece evocar a concreção
de uma linguagem. Outra, manifesta no uso, por exemplo, recorrente
de onomatopeias “águas órfãs fugindo/ – Ai glu-glu-glu” (BOPP, 1984,
p.42), e no emprego de verbos que convocam o pensamento animista:
“O sono escorregou nas pálpebras pesadas/ Um chão de lama rouba
a força dos meus passos” (BOPP, 1984, p.6). E ainda: “Arvorezinhas
sonham tempestades .../ A sombra vai comendo devagarzinho os
horizontes inchados” (BOPP, 1984, p.20).

A linguagem, assim, não apenas aparece ajustada à matéria, como
tem assinalado a ainda reduzida crítica à obra, mas também traduz
uma geografia diversa, em que tempo e espaço são avessos à razão
lógica. Nela, reflui a leitura de Bopp de Brandão de Amorim, como
testemunham, aliás, os versos de Idioma:
Nas camadas baixas da fala brasileira

desgovernada e em formação contínua

encontra-se uma variedade de confecções léxicas
de sabor primitivo. (BOPP, 2014, p.528)

Cifrado na fala de Bopp, Norato ganha assim nova significação.
Sua saga, transmudada na busca da filha da rainha Luzia, é também
resignificada – sua fala, atinge e fecunda a própria língua.
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O SERTÃO COMO ESPAÇO PARA IRRUPÇÃO DO
INSÓLITO1
Bruno Silva de Oliveira

Uma das formas de o fantástico construir uma ponte para o livre
trânsito do leitor entre a realidade prosaica e a ficcional é a partir do
espaço. Observemos as primeiras linhas do conto O Horla, de Guy de
Maupassant, “Gosto de minha casa onde cresci. De minhas janelas,
vejo o Sena que corre, ao longo de meu jardim, atrás da estrada,
quase dentro de casa, o grande e largo Sena que vai de Rouen ao
Havre, coberto de barcos que passam” (MAUPASSANT, 2016, p.252).
O autor francês desenha, localizando geograficamente, o espaço
onde acontecerão os eventos insólitos relatados posteriormente
pelo narrador, em uma tentativa de convalidar a realidade ali
apresentada. As descrições levam em conta o trajeto geográfico
entre Rouen e Havre e localiza a casa do narrador. Esses não são
elementos banais: o emprego de nomes e sobrenomes de lugares e
pessoas é um procedimento que confere “realidade”, pois tem por
objetivo criar um efeito de referência. Mesmo que esses elementos
não existam, eles aludem a uma realidade prosaica. Tal recurso
é recorrente na literatura fantástica, fato observado em diversas
obras, como no conto “Em terra de cego”, de Herbert George Wells: “A
trezentas milhas ou mais do Chimborazo, e a cem milhas das neves
do Cotopaxi, nas regiões mais selvagens dos Andes equatoriais ali
fica esse misterioso vale entre as montanhas, separado dos seres
humanos, a Terra dos Cegos.” (2004, p.494), e no conto “O demônio
da garrafa”, de Robert Louis Stevenson:
Como ele ainda está vivo e precisa ter seu nome
mantido em segredo, chamarei de Keawe àquele
homem vivia em uma ilha no Havaí; o lugar de seu

Este texto é um recorte da tese de doutoramento “Pelas brenhas escuras do insólito:
os espaços topofóbicos na Literatura Sertanista”, desenvolvida com a orientação da Profa.
Dra. Marisa Martins Gama-Khalil na Universidade Federal de Uberlândia (UFU).

1
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nascimento não ficava longe de Honaunau, onde os
ossos de Keawe, o Grande, estão escondidos em
uma caverna (2004, p.406)

Campra (2016) afirma que o texto “realista” delineia um
mundo análogo ao do leitor, enquanto que o texto fantástico traça
estratégias para provar sua realidade, geralmente no início da
narrativa. Nas primeiras frases dos contos apresentados, não há
ainda a suspensão do real empírico ou do sentimento de realidade
prosaica, esses serão suprimidos no decorrer da narrativa, como
podemos observar no caso de O Horla:

5 DE JULHO – Será que perdi o juízo? O que aconteceu
a noite passada é tão estranho que minha cabeça se
perde quando penso!

Como faço agora todas as noites, eu tinha fechado
minha porta a chave; depois, com sede, bebi meio
copo d’água e, por acaso, percebi que a garrafa estava
cheia até a rolha de cristal.
Deitei-me a seguir e caí num de meus sonhos
apavorantes, do qual fui tirado ao fim de mais ou
menos duas horas por uma sacudidela ainda mais
terrível.

Imaginem um homem que dorme, que está sendo
assassinado, e que acorda, com uma faca no pulmão,
e que estertora coberto de sangue, e que não
consegue mais respirar, e que vai morrer e que não
compreende: é isso.
Tendo recobrado a razão, senti sede outra vez; acendi
uma vela e fui até à mesa sobre a qual estava minha
garrafa. Levantei-a, inclinando-a sobre meu copo:
nada escorreu. Estava vazia! Estava completamente
vazia! No início, nada compreendi; depois, de repente,
senti uma emoção tão terrível que precisei me sentar,
ou melhor, caí sobre uma cadeira! (MAUPASSANT,
2016, p.258)
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A narrativa fantástica é atravessada por um acontecimento
insólito; este aflora em um ambiente análogo ao cotidiano e
familiar, expresso de forma crível, desestabilizando-o; esse
acontecimento reverbera a incerteza na percepção da realidade,
sendo esta diferente da do leitor, pois o discurso fantástico cultiva,
fabrica e rememora uma realidade outra (BESSIÈRE, 2001, p.87).
No fragmento do conto de Maupassant (2016), o narrador está
sozinho e fechado dentro de seu quarto, ele salienta a descrição de
um elemento presente no espaço, a garrafa d’água, que estava cheia
antes de ele dormir e de ter o pesadelo. Quando o narrador acorda
de seu sonho apavorante, ele sente vontade de beber água, se
encaminha até a mesa onde estava o objeto de seu desejo, e ao tentar
servir-se, percebe que a garrafa estava vazia. Nesse fragmento,
o acontecimento insólito vem à tona, emerge na superfície da
narrativa; esse evento estranho é marcado graficamente a partir
do ponto de exclamação que vem após as frases “estava vazia”,
“estava completamente vazia” e “senti uma emoção tão terrível
que precisei me sentar, ou melhor, caí sobre uma cadeira”. O ponto
de exclamação surge para retratar o estranhamento diante de
tal acontecimento; antes de o narrador dormir, a garrafa d’água
estava cheia, e, quando ele desperta após um pesadelo, está vazia,
sendo impossível que alguém tenha bebido seu conteúdo, pois ele
estava sozinho dentro do quarto.

Para Roas (2014, p.163-164), o fantástico desencadeia a
transgressão dos parâmetros que regem a concepção de realidade
que orientam o leitor a partir da reprodução de aspectos físicos
dessa realidade, pois o espaço ficcional retratado na obra
fantástica é uma duplicação do espaço prosaico pelo qual o leitor
se move. Concordo em parte com a ideia de Roas (2014), porque
concordar que o espaço ficcional seja uma duplicação do espaço
prosaico é concordar que esse seja uma cópia quase idêntica ao
espaço prosaico, que o processo de criação do espaço insólito
se assemelha ao processo de reprodução celular via mitose,
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processo em que uma célula-mãe gera outras duas geneticamente
idênticas a ela. Discordo de Roas (2014) no que se refere ao espaço
fantástico como uma duplicação; na falta de um termo melhor,
entendo que seria como uma refração da realidade prosaica, pois
o espaço fantástico é como um feixe de luz que é transmitido de
um meio para outro, sendo que este feixe parte do real e migra
para o ficcional. Na Física, nessa mudança de meios, a frequência
da onda não se altera, apesar de a velocidade e de o comprimento
da onda se alterarem; na literatura fantástica ocorre o mesmo,
algumas características do mundo prosaico são mantidas, pois
este é a base de construção de todo espaço literário, enquanto que
outras características são alteradas, as quais variam de obra para
obra, desde animais falantes à existência de seres extraterrestres.
O espaço insólito é como a imagem bidimensional de um objeto
tridimensional refletido em um espelho; ou um gameta, fruto da
divisão celular via meiose, quando uma célula-mãe gera quatro
gametas diferentes da célula-matriz; o espaço insólito é fruto do
espaço prosaico, mas não é idêntico, possui semelhanças, porém,
principalmente, possui diferenças.

Nessa perspectiva, afirmo que o espaço influencia diretamente a
constituição do fantástico, pois ele tem “em âmago a peculiaridade de,
uma maneira ou de outra, conectar, confrontar ou colocar em intersecção
mundos distintos, espaços divergentes, realidades incongruentes”
(VOLOBUEF, 2012, p.175). O espaço é um elemento narrativo que
explicita a face insólita da diegese para o leitor, possibilitando que
aflore nele sensações variadas como estranhamento, inquietação,
empatia e medo, ou seja, a dúvida se aquilo que o leitor lê é real ou
não, se aquele espaço existe ou não realmente, pois, segundo Todorov
(2008, p.30), o leitor é transportado ao núcleo, ao cerne do fantástico,
em um mundo que não é exatamente o seu, aquele que ele conhece
e transita livremente, o qual não é povoado por vampiros, sereias,
íncubos ou súcubos, mas que tem um acontecimento que não pode ser
explicado racionalmente pelas leis desse mundo familiar.
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Durante uma narrativa fantástica é recorrente que o espaço
mude, alterne, se transforme, ocorrendo uma sobreposição de
duas ou mais dimensões dentro da narrativa, sendo esse um
procedimento recorrente, como elencado por Ceserani (2006, p.73)
e Gama-Khalil (2012, p.33). Observa-se esse fato em narrativas da
vertente do maravilhoso, como O mágico de Oz (1900), de L. Frank
Baum, Peter Pan (1911), de J. M. Barrie, As crônicas de Nárnia (19501957), de C. S. Lewis, a saga Harry Potter (1998-2007), de J. K.
Rowling, entre outras obras. Em todas essas obras, a ambientação
inicial de desenvolvimento da narrativa ocorre em um espaço
prosaico, semelhante ao mundo real: O mágico de Oz no meio das
pradarias do interior do estado do Kansas, nos Estados Unidos;
Peter Pan e Harry Potter se iniciam em Londres, capital britânica;
enquanto que em As crônicas de Nárnia as personagens saem da
zona rural da Inglaterra direto para o espaço fantástico de Nárnia.

A partir dos exemplos, entendo que em muitas narrativas
fantásticas as personagens saem de um espaço igual ao mundo
real, tendo as mesmas leis da natureza, as quais são cotidianas
e familiares, e penetram-se em um mundo novo, do possível, que
não é regido pelas mesmas leis naturais, o qual é povoado por
criaturas e seres polimorfos, é um espaço da ficção, do perturbador
e do inexplicável. Nele, “o personagem protagonista se encontra
repentinamente como se estivesse dentro de duas dimensões
diversas, com códigos diversos à sua disposição para orientar-se e
compreender” (CESERANI, 2006, p.73).
Esse deslocamento do espaço familiar e cotidiano para o espaço
do insólito e fantasista não ocasiona um processo de evasão da
realidade por parte do leitor, pelo contrário, isso proporciona uma
reflexão sobre seu próprio mundo e de seus sentimentos perante
ele, pois “o espaço ficcional constitui-se como uma base por meio
da qual o leitor será incitado a reler o ‘seu’ espaço ‘real’ a partir da
visão que tem daquele espaço ‘irreal’ e insólito” (GAMA-KHALIL,
2012, p.37). Por meio do espaço, o leitor tem acesso ao insólito sem
necessariamente sair de sua realidade.
<<sumário

103

O espaço citadino ou urbano é recorrente na literatura
fantástica e na realidade do leitor, e, para exemplificar a afirmação
do parágrafo anterior, escolhi o conto “As formigas”, de Lygia
Fagundes Telles, pois ele se passa em um sobrado no qual as
protagonistas alugam um quarto para morarem e frequentarem
a faculdade. A narrativa transcorre solitamente até a menção de
um caixote de ossos de um anão deixado no quarto pelo inquilino
anterior; esse é o elemento insólito que irrompe na narrativa, o
qual pode desestabilizar o leitor. A história continua sem que
nenhum acontecimento fantástico ocorra, até que chega a noite
e os ossos começam a se mexer. Com o decorrer da narrativa, a
autora constrói uma aura de medo e terror, e descobre-se que uma
colônia de formigas estava montando o esqueleto durante a noite.

Outro espaço em que o insólito irrompe, mas que foge do citadino,
é o sertão, região interiorana do país, de parco desenvolvimento
socioeconômico, permeado de seres e acontecimentos insólitos,
onde se observa um imbricamento do real prosaico e do mundo
ficcional por meio de crendices e lendas, como é o caso do conto
“O saci”, de Hugo de Carvalho Ramos. No conto, o Saci teve sua
cabaça de mandinga roubada e faz um acordo com Pai Zé, um
negro de sessenta e cinco anos e meio. Caso Zé trouxesse sua
cabaça de volta, ele lhe daria um feitiço para que Sá Quirina caísse
de amores por ele. Observemos a junção de elementos prosaicos,
como: “fundões de Goiás” (RAMOS, 2003, p.68); uma comunidade
rural a qual pertencia Pai Zé, Sá Quirina, Sá Quitéria, entre outras
personagens; com elementos insólitos como: o Saci, mandingas e
feitiços.
Outro exemplo de conto em que ocorre esse imbricamento
é “As morféticas”, de Bernardo Élis, isto porque, na história, um
homem que levava sal de Anápolis para a Cidade de Goiás, capital
do estado, quebra o caminhão no caminho para o seu destino.
Enquanto espera auxílio para consertar o veículo, ele desbrava as
redondezas. Esse homem encontra um rancho no meio do mato, o
<<sumário

104

qual ele imagina ser habitado por uma bela moça, uma princesa
de conto de fadas, mas ele se depara com um grupo de morféticas.
Assim, o prosaico (o caminhão, a estrada de Anápolis à Cidade
de Goiás) se mescla com o insólito (as morféticas e seu cachorro
leproso).
A partir da breve exemplificação dos contos, observo que o
sertão é atravessado por acontecimentos que mesclam o real
e o insólito por ser um espaço fronteiriço entre o conhecido e o
desconhecido, o domesticado e o selvagem.

O sertão é um espaço de confrontos e batalhas, permeado de
questionamentos e incertezas, construído à base de dicotomias:
afirmação e negação, singular e plural, um e vários ao mesmo tempo,
passado e presente, geral e específico, uma ausência presente, é um
tempo dentro do próprio tempo ou atemporal; o sertão possui uma
pluralidade de sentidos, constitui e é constituído por uma trama de
imagens fluídas. Ele pode ser representado como o reino do insólito,
porque nele emergem manifestações estranhas e inquietantes,
seja pela extravagância e exagero da terra ou ausência da água,
seja pelo furor dionisíaco do grande banho-de-sangue para banhar
a Pedra do reino, descrito por Suassuna (2016), ou pela epifania
projetada nos movimentos messiânicos observados em Canudos
a partir da descrição de Euclides da Cunha em Os Sertões (18961897). O sertão é, nesse sentido, um “vasto espaço atravessado por
lendas e encruzilhadas onde os mais diversificados e inesperados
encontros podem acontecer” (CRISTÓVÃO, 1994, p.44).

O sertão é um espaço que deve ser lido muito além de seus traços
geográficos, e por isso é extremamente oportuno vislumbrá-lo a
partir de suas características culturais, antropológicas, históricas
e simbólicas. No período do Brasil Colônia, ele é descrito como um
termo genérico e generalizante, designando regiões de contextos
e contornos sociais diversificados, mas que ficavam à margem das
áreas colonizadas e humanizadas que estão próximas ao litoral do
país. Logo, esse termo designa as regiões isoladas da influência e do
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dinamismo das zonas litorâneas e colonizadas por europeus no país,
as quais eram “contaminadas” pelos valores e princípios difundidos
pela metrópole. O sertão é, assim, o contraponto ao litoral, tecendo
uma relação de antagonismo e antítese com esse, construindo um
tesouro significativo composto de moedas com duas faces distintas
sendo litoral/sertão, civilizado/bárbaro, presente/passado,
moderno/arcaico, urbano/rural, centro/margem, comum/exótico,
educado/ignorante, homem/animal, real/insólito, progresso/atraso
intelectual e econômico, sedentário/nômade, fechado/aberto.

A palavra “sertão” está relacionada a “deserto”, remetendo a uma
escassez de população e de recursos, espaço onde a natureza ainda
está indomada, e essa mesma ideia pode ser aplicada às florestas
onde os índios vivem. Sabe-se que geograficamente eles são opostos,
possuem características físicas antagônicas, mas, caso se pense
esses dois símbolos a partir de um viés antropológico, perceberemos
que são semelhantes. Jacques Le Goff (2010) dedica um capítulo d’O
maravilhoso e o quotidiano no ocidente medieval para aproximar o
deserto e a floresta. Para o medievalista francês, “a floresta é o deserto
institucional” (LE GOFF, 2010, p.44), é para ambos os espaços que as
pessoas vão para se purificar, ter contato com a sua espiritualidade,
locais onde os sujeitos se colocam à prova, tendo contato com animais
selvagens, anjos e demônios. Logo, sertão pode se referir tanto ao
deserto como à floresta. O ermitão de Muquém (1858), de Bernardo
Guimarães, e Inocência (1872), de Visconde de Taunay utilizam as três
palavras (sertão, floresta e deserto) como sinônimos; e em Grande
Sertão: Veredas (1956), João Guimarães Rosa utiliza mais uma palavra
como sinônimo de “sertão”: “gerais”, como observado no trecho a
seguir:
E vi meus Gerais!

Aquilo nem era só mata, era até florestas! Montamos
direito, no Olho-d’Água-das-Outras, andamos, e
demos com a primeira vereda – dividindo as chapadas
[...] (, 2015, p.254)
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O Jalapão me viu, os todos Gerais me viram demais.
Aqueles distritos que em outros tempos foram
do valentão Volta-Grande. Depois, mesmo Goiás a
baixo, a vago. A esses muito desertos, com gentinha
pobrejando. Mas o sertão está movimentante todotempos- salvo que o senhor não vê; é que nem
braços de balança, para enormes efeitos de leves
pesos... Rodeando por terras tão longes; mas eu
tinha raiva surda das grandes cidades que há, que eu
desconhecia. (, 2015, p.420)

As três palavras “deserto”, “floresta” e “gerais” são próximas,
referem-se ao mesmo espaço: o sertão. O vocábulo “gerais”, escrito
no plural e antecedido de um artigo no singular, é um espaço que
contém tudo, “fora e dentro, margem esquerda e margem direita,
singular e plural, montanha e vale, fértil e deserto, vazio e cheio”
(UTÉZA, 1994, p.66).

Cristóvão (1994) faz uma reflexão diacrônica do sertão na
literatura brasileira, dividindo os textos em três categorias
construídas a partir da divisão realizada por Dante Alighieri de
seu poema épico A Divina Comédia. Logo, tomam-se emprestadas
as categorias expressas pelo teórico português, visando refletir
sobre esse espaço na literatura fantástica brasileira. O sertãoparaíso pode ser observado na prosa como nos textos líricos.
Álvares de Azevedo escreve o poema A cantiga do sertanejo,
presente na Lira dos vinte anos (1853), tendo o espaço do sertão
como palco de enlace amoroso:
Se tu viesses, donzela,
Verias que a vida é bela
No deserto do sertão:
Lá têm mais aroma as flores
E mais amor os amores
Que falam do coração!
[...]
É doce na minha terra
Andar, cismando, na serra
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Cheia de aroma e de luz,
Sentindo todas as flores,
Bebendo amor nos amores
Das borboletas azuis!
[...]
Ah! Se viesses, donzela,
Verias que a vida é bela
No silêncio do sertão!
Ah!... morena, se quiseras
Ser a flor das primaveras
Que tenho no coração! [...] (1996, p.8–10)

No poema de Álvares de Azevedo, o sertão é descrito como
um espaço dos amantes, para onde o casal apaixonado pode
fugir para viver o seu amor com segurança e proteção, ali
eles poderão consumar o seu amor sem ninguém importunálos ou condená-los. O eu-lírico tenta convencer a mulher
amada de que fugir para o sertão é a solução para o problema
amoroso deles, que ali a vida é mais bela do que na cidade, que
os aromas das flores serão mais fortes, pois eles estarão na
companhia da pessoa amada, que o amor deles será intenso,
sem ninguém para atrapalhar o romance, que ali não haverá
conflito, apenas amor.
O sertão-paraíso é uma dádiva divina, a natureza se faz fértil e

idílica, ele “é visto somente no seu aspecto róseo, o sertão é bom e
saudável, povoado de criaturas boas, sadias e vigorosas, de almas
puras” (COUTINHO, 1988, p.205), entretanto, o sertão-inferno é o

palco da desordem, do caos, da violência social, caracterizado
pelo “destempero da natureza abrasada por um sol de
fogo e pelas chamas dos incêndios, pelo castigo das secas
expulsando os retirantes e seus animais morrendo na fuga
e degradando-se em atos de antropofagia, para sobreviver
ou adiar a morte” (CRISTÓVÃO, 1994, p.49). Atravessado por
indivíduos excluídos e marginalizados, esquecidos por Deus e
pelas autoridades, a natureza lhes é tão hostil que os converte
de sedentários a nômades, porque perdem o direito à terra;
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eles são condenados a vagar pelo sertão sem fixar morada
em virtude da seca e de outros indivíduos nômades que são
selvagens, como os cangaceiros.

Em virtude do progresso nacional, o sertão perde a ideia de
abundância e fertilidade e incorpora a concepção de que não só
ali, mas como todo o país, é atrasado; logo, todas as mazelas que
acontecem com o homem são atribuídas ao espaço e às pressões
econômicas que o homem sofre. Um exemplo de sertão-inferno é o
presente em Vidas secas (1938), de Graciliano Ramos.

O sertão se converte em uma fornalha que a todos queima,
lembrando o inferno cristão, onde os pecadores são lançados, “E,
se o teu olho te escandalizar, arranca-o, e atira-o para longe de ti;
melhor te é entrar na vida com um só olho, do que, tendo dois olhos,
seres lançado no fogo do inferno” (Mateus 18:9). O sertão-inferno
não sugere o prazer, mas o tormento, as desgraças, os infortúnios;
o homem não tem sossego, uma vez que está sempre com medo de
que algo lhe abata ou abata aos seus.
O Mulungu do bebedouro cobria-se de arribações.
Mau sinal, provavelmente o sertão ia pegar fogo.
Vinham em bandos, arranchavam-se nas árvores da
beira do rio, descansavam, bebiam e, como em redor
não havia comida, seguiam viagem para o sul. O casal
agoniado sonhava desgraças. O sol chupava os poços,
e aquelas excomungadas levavam o resto da água,
queriam matar o gado. (RAMOS, 2013, p.109)

Fabiano não tinha comida e/ou água, o sol ia matá-lo junto com a
família da mesma forma que fizera com o gado, deixando os restos
para os animais carniceiros. O sol não castigava apenas Fabiano e sua
família, mas todos os elementos que compunham o espaço do sertão:
árvores e animais. As poças de água secaram, os galhos das árvores
estavam secos e sem vida, sendo facilmente quebrados; de tão secos,
era impossível que crescessem espinhos nas plantas para que estas
se protegessem e causassem algum mal para seus inimigos.
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Já o sertão-purgatório é um meio termo entre o paraíso e o
inferno, um entre-lugar, nele, o sertanejo realiza uma viagem de
purificação, uma travessia de autoconhecimento, de construção de
sua própria identidade, na busca de uma sabedoria que modifica a
sua vida e a das pessoas próximas.

Há duas palavras que definem e exprimem a força
transformadora desse espaço: “viajante” e “deserto”. O primeiro é
o arquétipo de personagem recorrente em obras sertanistas, pois
se tem o cangaceiro, o tropeiro, o vaqueiro, o arrieiro, entre outros,
que vagam e desbravam o rústico espaço do sertão, eles são homo
viator. Já o deserto, palavra derivada de “De-Sertum, supino de
desere, significa ‘o que sai da fileira’, e passou à linguagem militar
para indicar o que deserta, o que sai da ordem, o que desaparece”
(VICENTINI, 1998, p.45).

Mantendo uma estreita ligação com a palavra sertão, o deserto
pode ser lido a partir de duas lentes: a de substantivo e a de
adjetivo. Enquanto substantivo, deserto é o lugar onde sagrado e
profano se cruzam. Lembremo-nos dos Evangelhos de São Marcos
e São Lucas, que narram o período da quaresma, no qual Jesus
(representando o sagrado) é tentado pelo diabo (que materializa
o profano). Esse espaço é povoado por demônios, assombrações e
maus augúrios, como também um refúgio para a reflexão sobre
o mundo e sobre acontecimentos prosaicos e sobrenaturais. E,
como adjetivo, remete a um espaço pouco habitado, árido, pobre
de vegetação. Assim, o sertão é edificado sob o signo da transição,
do movediço, do abandonado e deteriorado, a região afastada dos
centros urbanos, onde a natureza não é domada.
O sertão-purgatório é a mais propícia à representação do
fantástico e possibilita a irrupção plena do insólito. Em Romance
d’A Pedra do Reino e o Príncipe do Sangue do Vai-e-Volta (1971),
de Ariano Suassuna, tem-se a jornada de construção do herói
Dom Pedro Diniz Ferreira Quaderna, que visa restituir o honroso
nome da família; o espaço da narrativa é o sertão brasileiro, mais
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especificamente na fronteira entre os estados de Pernambuco e
Paraíba. Na obra, Suassuna (2016) constrói um sertão encantado
para ser atravessado; na medida em que o protagonista o atravessa,
configura-se o seu crescimento e o seu desenvolvimento, visto que
esse espaço guarda encantos e mistérios, principalmente para o
leitor que porventura desconheça os espaços interioranos do país
ou que os vê de forma marginalizada em virtude da imagem de
atraso e barbárie que a população citadina construiu sobre esse
espaço. O sertão, na mente das pessoas que o desconhecem, pode
ser envolto em incertezas, dúvidas e suposições de cunho insólito.
Ele é um mundo regido por leis e regras diferentes do mundo
citadino, povoado por animais e seres estranhos.
O sertão, a partir do prisma do purgatório, é o espaço da
transformação, do contato com o demônio, onde os pactos são
feitos e onde se podem exorcizar os seres do mal. Espaço de
purificação, para onde as pessoas se dirigem com o intuito de
crescimento espiritual, ou espaço de queda e degradação, onde
as pessoas perdem a benevolência e os dons divinos; o sertãopurgatório é terra em que milagres e perigos podem surgir a todo
o momento. Ali, sagrado e profano, real e insólito, desbotado e
colorido, carência e fartura se misturam, o que torna tudo possível
de acontecer: uma linda princesa se transforma em morfética, um
ermitão se torna um assassino lascivo, cego consegue andar na
mata sem se perder, o tinhoso faz diabruras com arrieiro, entre
outros eventos. Assim, “Sertão não é maligno nem caridoso, mano
oh mano!: – ... ele tira ou dá, ou agrada ou amarga, ao senhor,
conforme o senhor mesmo” (ROSA, 2015, p.423).
Nas letras brasileiras, o sertão é descrito de diversas formas:
de lugar edênico a infernal, de povoado por indivíduos altos e
honrados a bandidos e demônios, passando por homens destituídos
de seus direitos de serem homens, para onde os bandeirantes e os
sem-lugar se dirigem. Mas um consenso entre todas essas visões
é que o sertão é o distante, o afastado, é o lugar do outro e um
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outro lugar, é um espaço sem fronteiras definidas, “Sertão é isto:
o senhor empurra para trás, mas de repente ele volta a rodear o
senhor dos lados” (ROSA, 2015, p.238). Limitá-lo é limitar-se, pois
ele está em constante transformação. Por ser o lugar “distante”, o
sertão abre-se como um espaço propício à irrupção do fantástico,
um espaço que se materializa muitas vezes a partir do imaterial.
REFERÊNCIAS

AZEVEDO, Álvares de (1996). Lira dos Vinte Anos. São Paulo: Martins
Fontes.
In
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/
bv000021.pdf Acesso em 03.Jan.2018.

BESSIÈRE, Irène (2001). El relato fantástico: forma mixta de caso y
adivinanza. In: ROAS, David. Teorías de lo fantástico. Madrid: Arco/
Libros. p.83–104.
Bíblia Sagrada (1997). Edição pastoral. São Paulo: Paulus.

CAMPRA, Rosalba (2016). Territórios da ficção fantástica. Flávia Pestana
(Trad.). Rio de Janeiro: Dialogarts Publicações.
CESERANI, Remo (2006). O fantástico. Nilton Cezar Tridapalli (Trad.).
Curitiba (PR): ED. UFPR.

COUTINHO, Afrânio (1988). Introdução à literatura no Brasil. 13.ed. Rio
de Janeiro: Bertrand Brasil.

CRISTÓVÃO, Fernando (1994). A transfiguração da realidade sertaneja e
a sua passagem a mito: A Divina Comédia do Sertão. Revista USP, 20, janfev. São Paulo, 20, p.42-53, dez.
GAMA-KHALIL, Marisa Martins (2012). As teorias do fantástico e a
sua relação com a construção do espaço ficcional. In GARCIA, Flávio;
BATALHA, Maria Cristina (Orgs.). Vertentes teóricas e ficcionais do
insólito. Rio de Janeiro: Editora Caetés. p.30-38.

LE GOFF, Jacques (2010). O maravilhoso e o quotidiano no ocidente
medieval. António José Pinto Ribeiro (Trad.). Lisboa: Edições 70.

MAUPASSANT, Guy de (2016). O horla. Celina Portocarrero (Trad.). In:
COSTA, Flávio Moreira da (Orgs.). Os melhores contos fantásticos. 2.ed.
Rio de Janeiro: Nova Fronteira. p.252–277.
RAMOS, Graciliano (2013). Vidas secas. 120.ed. Rio de Janeiro, Record.
<<sumário

112

RAMOS, Hugo de Carvalho (2003). O Saci. In RAMOS, Hugo de Carvalho.
Tropas e boiadas. Rio de Janeiro: Lacerda Ed. p.68–70.

ROAS, David (2014). A ameaça do fantástico: aproximações teóricas.
Julián Fuks (Trad.). São Paulo: Editora Unesp.
ROSA, João Guimarães (2015). Grande Sertão: veredas. 21.ed. Rio de
Janeiro: Nova Fronteira.

STEVENSON, Robert Louis (2004). O demônio da garrafa. Ricardo Lísias
(Trad.). In CALVINO, Ítalo (Org.). Contos fantásticos do século XIX: o
fantástico visionário e o fantástico cotidiano. São Paulo: Companhia das
letras. p.405-431.
SUASSUNA, Ariano (2016). Romance d’A pedra do reino e o príncipe do
sangue do vai-e-volta. 15.ed. Rio de Janeiro: José Olympio.

TELLES, Lygia Fagundes (2012). As formigas. In: VÁRIOS AUTORES. No
restaurante submarino: contos fantásticos. São Paulo: Boa Companhia.
p.51–59.
TODOROV, Tzvetan (2008). Introdução à literatura fantástica. Maria
Clara Correa Castello (Trad.). São Paulo: Perspectiva.

UTÉZA, Francis (1994). JGR: metafísica do grande sertão. José Carlos
Garbuglio (Trad.). São Paulo: EdUSP.
VICENTINI, Albertina. (1998) O sertão e a literatura. Sociedade e cultura,
Goiânia (GO), 1(1), p.41-54.

VOLOBUEF, Karin (2012). E.T.A. Hoffmann e o mundo fantástico. In:
VOLOBUEF, Karin; WIMMER, Norma; ALVAREZ, Roxana Guadalupe
Herrera (Orgs.). Vertentes do fantástico na literatura. São Paulo:
Annablume; Fapesp; Unesp Pró-Reitoria de Pós-Graduação. p.173–186.

WELLS, H. G. (2014). O país dos cegos. In WELLS, H. G. O país dos cegos e
outras histórias. Braulio Tavares (Trad.). Rio de Janeiro: Objetiva. p.1553.

<<sumário

113

UM PROTAGONISTA DIANTE DO UMBRAL NEGRO.
A PRESENÇA DO GÓTICO EM O DESERTO DOS
TÁRTAROS
Carlos Eduardo Monte

Há uma brutalidade e uma sutileza no espaço gótico
representado.

Veladas sob o silêncio sepulcral de porões abobadados e
câmaras subterrâneas, esgueirando-se nas sombras que se
arrancam das reentrâncias na arquitetura obscura, revestindo
imensos corredores de lojas recônditas ou de naves adornadas
com elementos paradoxais (entre divinos, heréticos e sacrílegos),
estão delineadas as veias e as artérias de uma lúgubre criatura –
como esteio da alteridade especificativa frente à volatilidade dos
gêneros (TODOROV, 1980) – que se sedimenta como a principal
personagem do romance gótico (VIDAL, 1994). Inaugurado por
Horace Walpole, em 1764, com O castelo de Otranto, o gênero surge
como uma excelência catalisadora do espírito de uma época, a obra
que subsumiria o zeitgeist de que nos fala Rosenfeld (1969), posto
que “[...] suas raízes estavam espalhadas pela história literária e
social, esperando que alguém as recolhesse e criasse a nova forma”
(VIDAL, 1994, p.7), o que impulsionará pelos anos seguintes farta
produção gótica realizada por autores como Clara Reeve (1777),
Sophia Lee (1783), Charlote Smith (1788), Ann Radcliffe (1789),
Eliza Parsons (1793), Gregory Lewis (1796), Regina Maria Roche
(1798) e Eleanor Sleath (1798), entre outros que, através dos
séculos, contribuiriam com seu talento para sedimentar o gênero,
como: Mary Shelley, Edgar Allan Poe ou Bram Stoker. A pintura, em
par com outras formas de arte que se beneficiam desse contexto,
alude ao gótico através de autores reconhecidos, como Henry Fuseli
(Füssli), no efusivo O pesadelo (1782) – com o pintor já radicado
na Inglaterra –, ou, em terras espanholas, pela paleta de Francisco
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de Goya, em um dos mais representativos retratos macabros para
a época, O sabá das bruxas (1797), obras que ainda se sustentam
entre as mais famosas do mundo.

A mais clássica personagem do gótico, ainda que contra ela se
levante um herói ocasional, está sentada sobre ela mesma, transfeita
como uma armadilha ordenada à ignorância/ingenuidade das
demais personagens que vagam por seus aposentos, lojas e
corredores. Como um ente magnânimo, esse espaço não nos
parece propriamente como um palco teatral (VIDAL, 1994), no
qual as peripécias afeitas ao gênero se desenvolverão, constitui na
verdade um imenso atuante maléfico, uma plataforma do mal (como
preferimos chamar) para a qual são atrelados os demais elementos
da estrutura narrativa. No reino da mimese sombria, o spatium
assume o bastão anafórico do protagonismo e da heroicidade,
centralizando a atmosfera gótica: escura, sombria, obsoleta,
labiríntica, claustrofóbica e antepassada, em cuja dimensão,
presas por linhas de Ariadne, desfilarão as demais personagens,
alinhadas sob a influência indefectível e inexorável das trevas.
O rei se manterá preso ao castelo, ainda que dele seja senhor; às
catedrais góticas, harmoniosamente lanceoladas, impor-se-ão
as trevas; o senhorio, instruído e sofisticado, será menos senhor
de suas razões que a própria mansão herdada. Sua dualidade,
posta entre a sutileza e a brutalidade, dá ao leitor, e também às
personagens, os incipientes que adentram para o desconhecido, a
qualidade adrede da atrocidade. Por um lado, a atuação comedida
que progredirá sutilmente, percorrendo um iter de ocorrências
que se avolumam conforme a narrativa se constrói, até que se
desmantelem e se desfaçam psicologicamente suas vítimas, pela
brutalidade do horror.
Duzentos e cinquenta anos após a estreia literária do romance
gótico, o sobrenatural segue sendo reinventado, contaminando
e sendo contaminado pelo recorte histórico-cultural através de
atualizações que suprem o instintivo emocional de cada público,
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sendo abraçado com forte entusiasmo pelas mais variadas mídias
e interfaces, justamente porque estamos na época em que, tal como
ocorreu no século XVIII, enfrentamos uma necessidade diversa
de acesso à realidade, servindo o sobrenatural, pela aventura
do terror e do horror, como um paliativo às metanarrativas, de
forma que a “[...] moderna tarefa do herói deve configurar-se
como uma busca destinada a trazer outra vez à luz a Atlântida
perdida da alma coordenada” (CAMPBELL, 2007, p.373). Tornase, o gótico, uma plataforma para alinhavar as produções da
sociedade contemporânea, admitindo-se a interdependência e
mútua influência formadoras de um arcabouço cultural complexo,
que se autorrealiza e delimita.

Nesse sentido, a cultura do gótico estabelece um diálogo
produtivo com a cultura da emulação, da metaficção e da citação
(COMPAGNON, 2000), em que se operam apropriações, mas também
o abrandamento do agônico, a perda da angústia da influência, entre
outros elementos que se avolumam com a efervescência artística
do século XX, contexto alvo de Rosenfeld, que buscava emancipar
a arte pelo procedimento da desrealização, provocando o embate,
pelo vetor da perspectiva, entre produção mimética (calcada
na realidade, já relativizada) e antimimética (pela dissociação,
deformação e eliminação do real). Na produção contemporânea,
a oposição que avalia o caráter imanente do texto sofre algum
apagamento; na medida em que a própria noção da realidade
é colocada em xeque por teóricos como Baudrillard, Vattimo e
Lyotard, dando lugar à multiplicidade narrativa, em detrimento
das metanarrativas, e o gótico parece fixar-se como pano de
fundo perfeito e comum a tudo e a todos; temos novamente algo
capaz de preencher a avidez imaginária de tantos leitores, fartos
de uma implicação realista caótica e tediosa. As sistematizações
são unívocas, e não mais universais, de forma que a realidade é
confrontada por sua própria fluência, vista como um simulacro,
uma constante simulação que se autossustenta, alternando
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referente e referencial, em uma experimentação cíclica das trevas.
Assim como o conhecimento, também a arte é produzida para ser
mercantilizada, dando vazão à cultura de massa, essencialmente
imagética, que simula a fixidez de uma identidade através de itens
de consumo; o gosto particular confunde-se com o conceitual
adquirido/apropriado/comprado por cada um de nós, e somos
eventualmente personagens de uma graphic novel, de uma série de
horror televisiva, poderosos seres nos card games ou, diretamente,
um avatar em jogos assustadores de videogame. Em par com seu
consumidor, a obra de arte que emerge no contexto aparece como
material fragmentado, caótico e metaficcional, ao imbricar em
sua gênese arte e realidade, testando os limites da ação virtual.
Somos assenhorados pela manifestação do inconsciente e pela
imprecisão, e não por acaso nossos protagonistas, de um lado,
tornaram-se frágeis, volúveis, depressivos, comuns, contraditórios
e irracionais (CAMPBELL, 2007), impulsionando uma ficção que
responde não apenas à noção de determinismos locais, investigada
por Lyotard, mas também à heterotopia foucaultiana; a mesma
ficção que, de outro modo, dando vazão à irracionalidade que
emerge do mundo opressivo, presenteia-nos com magnânimas
criaturas que paradoxalmente amamos.

A sedimentação livresca do gótico, como “[...] um gênero novo
de ficção, que se estenderia muito além das fronteiras de seu
país e de seu tempo” (VIDAL, 1994, p.7), embora tenha sofrido
transformações, ainda tem como protagonismo o spatium
convidativo e autoritário. Tal como seu contexto inicial, o gótico
continua a ser produzido sob a marca do incerto e do caótico,
pelas abissais do cristianismo que se embaralham com variantes
culturais da baixa idade média, tendo como epígono os movimentos
sedimentados na Itália, Inglaterra e Espanha; agora, porém, com
as novas redefinições sociais, conferindo sentido ao individuo e
não mais ao grupo, as questões centrais e cruciais que geram o
estranho, o apreço pelo sobrenatural, e que reinventam velhas
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fórmulas de terror e horror, passam a ser cada vez mais aceitas
como uma possibilidade de leitura do mundo.

O espaço gótico ainda pode ser um castelo, a floresta, o navio
fantasma ou uma mansão nababesca, mas eventualmente será
uma casa antiga, um hotel, um hospital psiquiátrico, um orfanato,
uma pequena cidade ou uma fortaleza, talvez ainda uma nave
de guerra, ou ainda poderá manifestar-se em curtas viagens de
aviões, trens, em um hangar interstelar, ou na dimensão diminuta
de um elevador. Assim, é fato que o gótico continua a ser erigido
sob o castelo, o cemitério, ou sob a casa mal-assombrada, e lá
estão a brutalidade e a sutileza que nela se imbricam, mas, não
raramente, o espaço gótico se infiltra por lugares inesperados,
transformando-lhes a lógica em função do deslocamento da lógica
contextual. Neste caso, a certeza mórfica que nos acostumamos
atribuir, por exemplo, a uma fortaleza de guerra, como passaremos
a trabalhar mais detidamente, poderá subverter-se em uma
criatura gótico-espacial, como mais uma plataforma do mal, e,
embora inicialmente recrie as feições do inanimado, levará em suas
entranhas a memória da ação malévola, prestes a ser acordada,
como uma estratégia pulsante do restar maligno, cujas raízes
estão arrastadas até o coração das trevas, de onde se expande em
torvelinho por toda a construção e atmosfera. A razão do espaço
inanimado como personagem – fundindo os elementos literários
– deve ser avaliada mediante as afinidades e as diferenças que
guarda em relação ao ser vivo, pela percepção do semelhante ou
pela repetição de elementos essenciais capazes de exercitar uma
conversão dos elementos estruturais. Mas, sobretudo, será uma
personagem o espaço, enquanto passível de inflexões psicológicas
e psicanalíticas, seja por identificação, projeção ou transferência,
como de fato se realiza nas realizações góticas. O leitor gótico
adere afetiva e intelectualmente ao espaço como personagem. A
plataforma do mal vive e se integra ao enredo e às ideias da trama,
de tal forma que o leitor, em detrimento ou em par com o autor,
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automaticamente elege o espaço gótico como atuante, tornando-o
vivo, imbricando-se com o princípio da aceitação da verdade.
Assim, uma casa em Amityville, nos parece logicamente animada
e capaz de realizar por si só todas as ações que assistimos. A força
da construção estrutural da personagem como plataforma está
na sua validade contextual – pela hermenêutica profunda que
reifica a simbologia –, sem a qual tudo o mais não se realizaria,
ora embrincando-se com a ambientação, ora atuando como
personagem que se alinha com a representação material no texto,
projetando-se em uma linha de destino-temporal e de condições
do ambiente (CANDIDO, 2009).

Quando K, o agrimensor – em O castelo, de Franz Kafka, 1937
–, chega à aldeia cercada por névoa e escuridão, da ponte onde
se encontra, ergue o olhar para um aparente vazio. O castelo
não será visto por ele, não até que (o castelo) o acolha para um
infernal labirinto moral, no qual K, à espera de encontrar o Conde,
apenas conhecerá almas e autoridades pragmáticas que estão
amalgamadas à construção. Toda sua energia será paulatinamente
sugada por essa construção de razões incertas. Quando K.
finalmente se livra da jornada, pendurando-se ao braço de
Gerstäcker e se deixa “[...] conduzir por ele através da escuridão”
(KAFKA, 2000, p.464), estamos a poucas linhas de um romance
ironicamente inacabado, em que o protagonista se livra do espaço
da personagem, mas desaparece através da ambientação nevoenta,
e o sujeito se apaga nas trevas.

Logo no capítulo I, de O morro dos ventos uivantes, sabemos do
regresso do senhor Lockwood da casa de seu senhorio, Heathcliff.
Apesar de isolada, ele descreve a região como verdadeiro paraíso.
No centro da narrativa, contudo, está a propriedade de Heathcliff,
que dá nome ao romance, Wuthering heigths. A entrada adornada
com figuras grotescas indica os três séculos de existência,
construída no ano de 1500. “A casa e a mobília nada teriam de
extraordinário se pertencessem a um simples lavrador do norte
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da Inglaterra [...]”, mas a figura de Heathcliff “[...] contrasta
singularmente com o ambiente que o rodeia e o modo como vive”
(BRONTË, 2009, p.7). Heathcliff, imaginado senhor das terras, não
detém qualquer possibilidade de deixar o lugar ao qual sua alma
restará eternamente atrelada.

Assim como ousou Walpole, no século XVIII, escrevendo, de
certa forma, em reação/diferença aos valores iluministas, dando
ao seu romance o nome do espaço/personagem no qual a história
se realiza, The castle of Otranto, tantos outros autores, como Eliza
Parsons (The castle of Wolfenbach, 1793), Ann Radcliffe (The castles
of Athin and Dunbayne, 1789), Brontë (Wuthering Heigths, 1847)
ou Franz Kafka (Das Schloss, 1926), orientaram suas narrativas a
partir do espaço em que se realizam. Sabemos que Kafka, e mesmo
Brontë, timidamente começam a ganhar uma leitura gótica, nada
obstante infinitas marcas evidenciem a caracterização. Algo
análogo ocorre com O deserto dos tártaros (1940), de Buzzati,
corpus dessa pesquisa. Sobram fortes marcas da estética negativa
no romance, sob uma perspectiva do gênero que imbrica corrupção
das razões do protagonista e o desvio lógico do spatium, sendo
determinante, inclusive, como referência, às produções que a ele se
seguiram nas décadas posteriores, sob o signo do contemporâneo.
O Forte Bastiani – colocado na fronteira, no norte de um país
inominado, ao pé de um imenso deserto branco de onde, se supõe,
possam vir os inimigos tártaros – perfaz, economicamente, nossa
plataforma do mal: “O forte é triste, não há povoados por perto, não há
nenhuma diversão e nenhuma alegria.” (BUZZATI, 1984, p.47), suas
“[...] paredes nuas e úmidas, o silêncio, a exiguidade das luzes: todos
lá dentro pareciam ter-se esquecido que em algum lugar do mundo
existiam flores, mulheres sorridentes, casas alegres e hospitaleiras.
Tudo ali era uma renúncia, mas para quem, para que misterioso
bem?” (BUZZATI, 1984, p.25).
Ignóbil a advertência dantesca, mas será desafiador a manutenção
de alguma esperança aos que entrarem para esse espaço macabro.
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CAPÍTULO PRIMEIRO
BEM-VINDO AO FORTE
Uma leve palidez tomou conta do rosto de Drogo,
petrificado, que mirava. A sentinela vizinha detiverase e um silêncio desmedido parecia ter descido
por entre os halos do crepúsculo. Depois Drogo
perguntou, sem mover os olhos:
– E atrás? Atrás daquelas rochas como é? Tudo assim,
até o fim?

– Nunca vi – respondeu Morel. – É preciso ir até o
Reduto Novo, aquele lá longe, em cima daquele cone.
Dali enxerga-se toda a planície dianteira. Dizem... – e
então calou-se.
– Dizem... O que dizem? – perguntou Drogo, e uma
insólita inquietação tremia em sua voz.

– Dizem que é toda de pedras, uma espécie de deserto,
seixos brancos, dizem, como se fosse neve.
– Só pedras? Mais nada?

– É o que dizem, e alguns charcos.

– Mas no fundo, ao norte, será que não se vê alguma
coisa?

– No horizonte quase sempre há névoas – disse
Morel, sem a cordial exuberância de antes. – Há as
névoas do norte que não permitem ver.
– As névoas! – exclamou Drogo, incrédulo. – É
impossível que fiquem ali para sempre, algum dia
o horizonte deverá estar limpo.
– Raramente está limpo, nem mesmo no inverno.
Mas há os que dizem ter visto.
– Dizem ter visto o quê?
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– Andaram sonhando, isso sim. Veja lá se dará
para acreditar nos soldados. Um diz uma coisa,
outro diz outra. (BUZZATI, 1984, p.33 – grifo nosso)

Estamos no terceiro capítulo do livro, quando Giovanni Drogo
pôde subir pela primeira vez através da plataforma de tiro e
conhecer, mirando pelo alto, o derredor do Forte Bastiani, para
o qual fora nomeado oficial. Depois de uma insólita viagem,
entre penhascos, despenhadeiros e vales, em uma paisagem com
mínimas paragens, completamente dominada por sombras e
escuridão – palavras que se repetem à exaustão no texto buzzatiano
–, construções abandonadas e caminhos bifurcados, em que “[...]
ecos rechaçavam sua voz com um timbre inimigo” (BUZZATI,
1984, p.13), finalmente Drogo ganha acesso ao forte. Agora, visto
de cima, a clara impressão de que a construção está sentada sobre
a névoa, ao pé de um imenso deserto alabastrino, como que se
reproduzindo o inferno configurado no trecento italiano, por Dante
Alighieri. O deserto dos Tártaros, esbranquiçado, furtando-se à
visão de quem o mira, remete-nos ao lago Cocite, aventurado pelo
gelo e o granizo, pela neve e pela ventania, como descrito no mais
aflitivo Círculo de sofrimento na obra dantesca. Tal como o lago
Cocite, o deserto dos Tártaros torna-se um espaço de lamentações
e medo, formado pelas lágrimas que vertem os condenados.

No pequeno excerto destacado, a sentinela não está furtando
informações a Drogo, o mistério acerca do deserto e de seus
possíveis habitantes, os tártaros que um dia por ali estiveram
e que eventualmente tornarão a subir pelas encostas do forte,
tomando e massacrando seus soldados, é um enigma que não se
resolve na narrativa. “– Por que dos tártaros? Havia tártaros ali?”
(BUZZATI, 1984, p.19) – Drogo indaga ao Capitão Ortiz, tentando
compreender a designação dada ao lugar. “– Antigamente, acho.
Porém, mais que tudo, é uma lenda. Ninguém deve ter passado
por lá, nem mesmo nas guerras passadas.”, responde Ortiz a Drogo.
“– Então o forte nunca serviu para nada?”, torna o oficial. “– Para
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nada”, arremata o Capitão. A experiência do deserto é a da espera
perpétua, condenando a todos a uma repetição que se lhes torna
imanente à razão; a uma condição espiritual de submissão, que é
figurativizada pelo domínio da força contida no espaço. Todos que
chegarem ao forte estão a ele condenados, ainda que ignorantes de
sua condição, pela eternidade.
Giovanni Drogo teme por essa espera com toda a sua alma.

Se nos parece curioso que Byron sentisse medo de uma maçã,
que Strindberg nutrisse pavor por colheres, ou então que Flaubert se
apavorasse com um laço de seda (MIRA Y LOPES, 1988, p.24), estes
objetos inofensivos que, contudo, revelam uma condição individual
e complexa da ocorrência do medo, são contingentes individuais,
enquanto fatos e eventos atingem uma imensa massa de pessoas,
tornando-se verdadeiros ícones catalisadores de sua ocorrência.
“Qualquer dado, imagem, ideia ou impressão vivencial pode converterse (direta ou indiretamente) em um estímulo servidor, ou objeto ou
agente” (MIRA Y LOPES, 1988, p.24), a dor, o sofrimento moral, a
morte, as enfermidades, a solidão, os instintos, a guerra, a revolução
e cataclismos naturais são, no entanto, pulsantes naturais de temores
experimentados por todos. Na narrativa de Buzzati, as experiências
do afastamento do lar, da solidão, da espera ignóbil por um discurso
iminente da guerra, faz com que o ritual de passagem de Drogo logo
se transforme em ciclo de morte, ligados por um medo que está na
concepção do protagonista:

“Quem não teme a guerra? Dir-nos-ão: os militares
profissionais; mas isso não é verdade. Estes, em geral,
se acham a frente a ela em uma situação semelhante à
dos médicos com relação à morte: preparam-se para
enfrentá-la e vencê-la, mas implicitamente a temem,
e desejam não vê-la nunca” (MIRA Y LÓPEZ,
1988, p.32)

Enquanto esteve à espera da guerra, Drogo parece nunca haver
acreditado realmente em sua ocorrência, e lemos, então, uma
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manifestação dupla e intercalada de seu medo, pela ocorrência
e pela inocorrência da guerra. Em certos momentos, a guerra
destruidora, que está no contexto crítico social de Buzzati, surge
como única possibilidade de salvaguarda, atrelando sentido à
vida. A espera em si, com a possibilidade de nunca se converter em
realização, é o elemento do terror do protagonista, causando-lhe
medo e angústia a tal ponto de negar-se à outra e qualquer ação.
Não se pode agir, se estamos esperando. Atentemos para o fato de
que o romance não se chama “À espera da guerra” ou “A guerra
dos tártaros”, de forma que há no deserto uma metáfora do vasto
território inabitado e inexplorado, cujos limites desconhecemos,
não porque as incertezas nos impedem de acessá-los, mas porque
no mistério está contida uma regra da não profanação, a menos
que se pague por isso com a vida; tudo isso logo se clarifica: não
podemos conhecer o que nos espera no deserto dos Tártaros. Uma
das mortes mais significativas, entre as três contidas na narrativa,
é a de Lazzari (Capítulo XIII, p.105-111), o artilheiro que julga haver
perdido seu cavalo que, inexplicavelmente, fugira para o deserto.
Na tentativa de recuperá-lo, após lançar-se à vastidão arenosa,
Lazzari é impedido de retornar ao forte pelo próprio amigo, Moretto,
então sentinela responsável pela entrada norte da muralha e que
abate Lazzari com um tiro certeiro de fuzil. Giovanni Drogo não se
lança ao deserto, nem mesmo quando autorizado a comandar uma
expedição de verificação, convencendo-se de que nada haveria de
meritório na empreitada. Assim, preferindo apenas remoer em seu
quarto o fato de não ter aceitado comandar a guarda, pensa em
seu melhor amigo de forte, o capitão Angustina, que não retornará
da expedição, perdendo a vida para a neve aterrorizante que o
impede de avançar para o outro lado de um cume, no qual suspeita
ter visto os inimigos do norte.
Certamente, Giovanni Drogo não se traduz como o personagem
mais efusivo com que o gênero romance se acostumou lograr,
cujas ações estão em par com o que esperamos de um herói, de
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um protagonista cuja história se narra em encadeamentos, a
partir do leitmotiv proposto pelo autor. Bem menos caricatural,
Drogo aproxima-se do homem comum, justificando seu relativo
apagamento, seja por temeridade de identificação, seja por
preferência antimimética. Sua inação – o que o caracterizará por
todo o livro – e espera, imbricadas com a aparência do homem
comum, o colocam, no entanto, no centro da trama. Ao passear
pelos corredores do forte, ao cumprir suas obrigações mínimas
de tenente, arquitetando planos que sempre avançam para fora
dos limites impostos pelo forte e pela fugacidade da existência,
tudo se desfaz no momento seguinte, tornando-se o viver em
algo desnecessariamente irrealizável. O que se costuma designar
como periclitante coquetismo masculino: a coragem auferida
pela disciplina que as forças beligerantes possam surtir, e que
se concretiza por feitos heroicos de guerra, nível fundamental
em qualquer trama com heróis em campo de batalha. Na história
de Buzzati, contrariando a tradição evolucionária formativa do
gênero, opondo bem e mal numa trama capaz de emancipar a
moralidade temática expressamente atendida pelo autor, Drogo,
amedrontado, inerte e acovardado, mostra-se como personagem
complexa, corrompendo o que dele esperamos: a ação. Há uma
clara metaficção nessa ordem narrativa. Drogo não agirá, apenas
esperará por algo que talvez seja a guerra, e teme essa condição.
Nós, os leitores, viramos páginas e mais páginas esperando
por suas ações, e pouco a pouco, embora convencidos, também
tememos sua recalcitrante negação em atuar.

A nosso ver, tudo leva ao movimento de entropia para qual caminhou
o modernismo e que afirma a ocorrência de um momento limítrofe,
resultando em um Spätzeit – conceito historiográfico alemão que
trabalha com fatores operacionais, identificadores de transformações
que não podem ser desconsideradas, fatores que alinham, como no
Zeitgeist, as mais variadas esferas de uma cultura complexa, pondo em
questão a produção artística dentro de um contexto social. Barthes
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- informa-nos Compagnon (2010), considerava a literatura moderna
opressiva, culturalmente exigente, cobrando de um leitor atento,
intelectualmente ativo, o exercício de reconhecer sua validade formal,
que funcionava como receptor daquele formalismo. O gótico aparece
em divergência à maioria das obras literárias do modernismo, as
quais persistiam na linearidade narrativa, em constante recordação
vetorial da poética de Aristóteles, dentro de uma equação que era tão
lógica quanto a produção evolutiva do conhecimento. Dessa forma,
os elementos narrativos de representação cumpriam, na sua grande
maioria, fatores fundamentais, exaustivamente recombinados,
objetivando a instauração, o desenvolvimento e o desfazimento.
As realizações miméticas correspondiam à dada estrutura,
emprestando de grandes cestos teóricos, como o Formalismo Russo
e o Estruturalismo, a tentativa ordenada e consciente de produzir,
encaixando tudo em mosaicos narrativos pré-estabelecidos. O
gótico, em par com o ânimo de ruptura, e ao qual se antena a obra de
Buzzati, opõe-se às determinações realistas através do excesso e da
transgressão, como escreve Fred Botting, um dos teóricos do gênero:
In the twentieth century, in diverse and ambiguous
ways, Gothic figures have continued to shadow the
progress of modernity with counter-narratives
displaying the underside of enlightenment and
humanist values. Gothic condenses the many
perceived threats to these values, threats associated
with supernatural and natural forces, imaginative
excesses and delusions, religious and human evil,
social transgression, mental disintegration and
spiritual corruption. If not a purely negative term,
Gothic writing remains fascinated by objects and
practices that are constructed as negative, irrational,
immoral and fantastic. (1996, p.2)

“Gothic narratives never escaped the concerns of their own
times”, ensina-nos Fred Botting (1996, p.3). Essa questão, bem
recepcionada pela crítica contemporânea, está no contexto de
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que nos fala Botting e clarifica uma espécie de Spätzeit1 opressivo
ao homem pela perda de energia – tendo como referencial
argumentativo a Idade de Ouro e a ideia do Paraíso Perdido –, pela
decadência, pela saturação cultural, pela secundariedade e pela
posterioridade, mas que se torna traço fundamental em uma virada
estratégica na literatura que, embora iniciada nos anos quarenta
e cinquenta do século passado, alcançará seu ápice décadas após,
até nossos dias.
Conta-nos o narrador heterodiegético de Buzzati,

“Era a hora de esperanças e ele [Drogo] meditava
sobre os heroicos feitos que provavelmente nunca
se verificariam, mas que serviam para animar a vida.
Algumas vezes contentava-se com muito menos,
renunciava a ser ele o único herói, renunciava ao
ferimento [...]” (BUZZATI, 1984, p.91 – grifo nosso),

O clichê literário do herói de guerra passa a ser contraposto
pela experiência desastrosa da guerra, e personagens de autores
como Primo Levi e Dino Buzzati tornam-se apenas pessoas normais
resistindo a um massacre existencial socialmente imposto, em que
a guerra reassume a cátedra mais realista do terror e do horror. Os
encantos do homem experiente estão relativizados, afirmar valores e
certezas parece uma operação inútil. O discurso que valida o
arquétipo torna-se falso: uma forma eficiente de mitificar e abonar
comportamentos propriamente humanos.
O herói de guerra, antes amoldado para cumprir ordens em
diapasão com arcabouço técnico e metódico, agora passa a lutar contra

1 O termo Spätzeit, conforme explica Walter Moser, é de dificultosa tradução,

mas designa o período de encerramento de uma época. Segundo explica o autor:
“Proponho-me engarjar-me aqui numa exploração do campo designado por esse
termo. Começarei por associá-lo a um substantivo que já atingiu o estatuto de um
conceito historiográfico: Spätzeit. O fato de empregá-lo na sua versão alemã pode
indicar que são, sobretudo, historiadores de língua alemã que se serviram dele, mas
mostra também meu embaraço de tradutor. Como traduzir Spätzeit? ‘época tardia’
não é corrente, ‘tempo da decadência’ é restritivo demais, ‘o tempo que chega tarde’
literal demais. Trabalharemos, pois, com o termo alemão como a sigla de alguma
coisa que resta precisar” (MOSER, 1999, p.33).
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incertezas que o remetem ao pesadelo ancestral, apenas edulcorado
temporariamente pelo Iluminismo e discursos decorrentes. O efeito
da razão, com que o homem havia se acostumado, que tinha como
pressuposto uma lógica formalizada, perde-se vertiginosamente,
dando lugar à desorganização psicológica, moral e social, resultando
em um colossal inferno astral em que a espera se torna a forma
branda e eufemística do nada, fazendo do homem um ser para o nada.

O estado emocional de Giovanni Drogo, em meio às névoas e
sombras que abarcam o Forte Bastiani, é de constante desequilíbrio.
Se, por um momento, alegrava-se com uma possibilidade surgida
em pensamento, pouco tempo depois, escondia-se dos indícios
pavorosos que o local lhe imprimia, negando pôr em prática o que
havia pensado. Assim, se “[...] Drogo sentia crescer à sua volta, com
o dilatar-se da noite, uma surda inquietação.” (BUZZATI, 1984,
p.90 – grifo nosso), “[...] quando desciam as trevas, o escasso
número de homens da guarda não era mais suficiente para impedir
que a noite se apoderasse do forte. Vastos setores das muralhas
não eram guardados e por lá penetravam os pensamentos da
escuridão, a tristeza de estarem sozinhos” (BUZZATI, 1984, p.212 –
grifo nosso). E, mesmo se o dia viesse a nascer como uma bela manhã
de verão, logo Drogo que “[...] fora convencido a ficar quatro meses,
e acabara por ficar amalgamado ao forte” (BUZZATI, 1984, p.212 –
grifo nosso), compreenderia que “[...] no céu passavam nuvens cujas
sombras manchavam de modo estranho a paisagem” (BUZZARI,
1984, p.213 – grifo nosso). No forte, nominando como a ilha perdida
ou o pálido arquipélago no oceano negro, “[...] não era fácil sentir-se
um herói. As sombras já tinham envolvido o mundo, a planície do
norte perdera toda a cor, mas ainda não adormecera, como se
algo de ruim estivesse nascendo ali” (BUZZATI, 1984, p.91 – grifo
nosso).
A solidão torna o quarto de Giovanni Drogo inóspito.

“Sentado na cama em seu quarto à luz do lampião, na
beira da cama, triste e perdido, [...] conhecia a sério
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o que era a solidão. Acima da cama um crucifixo de
madeira, do outro lado uma velha gravura com
uma longa inscrição, da qual se liam as primeiras
palavras: Humanissimi viri Francisci Angloisi
Virtutibus”.

Ali “ninguém entraria durante a noite inteira para falar
com ele; ninguém, em todo o forte, pensava nele, e não apenas
no forte, talvez no mundo inteiro não haveria vivalma que
estivesse pensando em Drogo”, até mesmo sua mãe, lidando
com os quefazeres da casa, na cidade distante “[...] tivesse outras
coisas em mente [...]”. Na solidão, o ruído que quebra o silêncio
repetidamente, é como um martelar em sua alma – nada mais
que um ploc! suficiente para parecer-lhe como “[...] um rumor
subterrâneo, de águas paradas, de casas mortas” (BUZZATI,
1984, p.35-37 – grifo nosso).

Um mundo solitário e silencioso, em que sombras e névoas
prevalecem, faz do forte Bastiani uma construção gótica,
trabalhando em reciprocidade com o medo que se avoluma em seu
protagonista. Mais tarde na narrativa, quando Drogo, cumprindo
ordem inderrogável, comanda pela primeira vez a guarda ao Reduto
Novo, em uma parte isolada do forte, temos uma cena exemplar da
comunhão desses elementos. Após dias e mais dias olhando para
o deserto, Drogo tem a impressão de avistar algo em movimento:
um ponto negro, como descreve inicialmente. À distância, uma
pequena mancha negra não pode ser identificada nem por ele, nem
pelo outro oficial, que apenas reitera o avistamento.
– E o que é então, um espírito? – perguntou Drogo,
vagamente irritado.
Tronk não respondeu.

Suspensos na noite interminável, Drogo e Tronk
ficaram apoiados no parapeito, com os olhos fixos
no fundo, lá onde começava a planície dos tártaros. A
enigmática mancha parecia imóvel, como se estivesse
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dormindo, e pouco a pouco Giovanni recomeçava
a pensar que não havia nada ali, apenas um
rochedo escuro semelhante a uma freira, e que
seus olhos tinham se enganado, um pouco de
cansaço, nada mais, uma tola alucinação. Agora
sentia até uma sombra de opaca amargura, como
quando as graves horas do destino passam ao nosso
lado sem nos tocarem e seu ruído se perde ao longe,
enquanto continuamos solitários, entre redemoinhos
de folhas secas, a sentir saudade da terrível, mas
grande ocasião perdida.
Depois, da escuridão do vale, no decorrer da
noite, voltava o sopro do medo. No decorrer da
noite Drogo sentia-se pequeno e só, Tronk era
muito diferente dele para poder servir-lhe de amigo.
Oh, se tivesse os companheiros ao lado, um que fosse,
então, sim, teria sido diferente, Drogo recobraria até
a vontade de brincar, e esperar a aurora não lhe
causaria sofrimento.

Línguas de neblina, no entanto, iam se formando na
planície, pálido arquipélago no oceano negro. Uma
delas estendeu-se bem aos pés do reduto, escondendo
o objeto misterioso. O ar tornara-se úmido, das costas
de Drogo a capa pendia frouxa e pesada.
Que noite longa. (BUZZATI, 1984, p.95 – grifo nosso)

Muitas vezes associado a Kafka, autor indefectivelmente ligado
ao fantástico, Buzatti sempre negou a aproximação2 , afirmando
por toda a vida ter vindo a conhecer a obra do escritor tcheco
apenas depois de ter escrito suas próprias histórias. Expondo

2 Como escreve a italiana Antonia Arslan, Buzzati admitia haver conhecido Kafka somente
após o fim da segunda guerra, quando já havia publicado O deserto dos tártaros: “Veniva
considerato un Kafka italiano, una brutta copia di Kafka: la critica è stata per lunghi anni
condizionata da questo acostamento Buzzati - Kafka, per cui si andava cercare in Buzzati
se c’era una somiglianza con Kafka, che non c’è. In realta, come si è appurato recentemente,
Buzzati aveva letto Kafka, l’aveva meditato, gli era servito per elaborar la própria personale
linea di scritura. Ma fu talmente ossessionato da questo confronto che negava di averlo
conosciuto” (ARSLAN, 1993, p.12).
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a vida do autor, no entanto, o próprio irmão, ao entregar as
anotações de Buzzati para estudiosos, confirmou a realização
de pródiga leitura realizada por Buzzati da obra Kafkiana, ainda
nos anos 1930 (ARSLAN, 1993). De qualquer forma, entre as
inúmeras obras escritas por Buzzati, O deserto dos tártaros traz
elementos da literatura fantástica, pelo menos quando adotado
esse epíteto de forma ampla, ou até mesmo do realismo, em uma
leitura sem abstrações, mas quando submetida a uma análise mais
aprofundada, é com os elementos do gótico que se alinha mais
especificamente.
Já fizemos alusão à passagem da morte de Lazzari. O episódio,
conhecido como “O enigma da mancha negra”, resolve-se na
narrativa pela constatação de que a tal mancha não passava de um
cavalo negro3 perdido no solo desértico. De fato, não há ali nada de
sobrenatural, embora incite um temor colossal em Drogo. O medo
de drogo é plenamente justificável e analisável no campo do gótico
e do fantástico, justamente por conta das significações atribuída
à figura do cavalo negro. A desconfiguração do sobrenatural, de
fato, anularia, neste particular, tanto o gótico como o fantástico na
narrativa.

A narrativa fantástica caracteriza-se ao mesmo tempo
pela aliança e pela oposição que estabelece entre
as ordens do real e do sobrenatural, promovendo
a ambiguidade, a incerteza no que se refere à
manifestação dos fenômenos estranhos, insólitos,
mágicos, sobrenaturais. No romance gótico, esses
elementos são explícitos, logo, a incerteza não se
manifesta, embora a contradição entre as duas
configurações discursivas permaneça. O realismo
mágico, por sua vez, mantém a mesma conformação

3 Segundo leciona o Doutor Professor Aparecido Donizete Rossi, “[...] a imagem do cavalo
negro, na tradição gótica, designa o pesadelo, a materialização imagética do puro medo
no campo do imaginário. [...] Um cavalo negro perdido guarda todo o arcabouço simbólico
relacionado ao pesadelo, ao sonho, ao medo e aos estados alterados de percepção”. (Informação
verbal, 2014, curso de Pós-Graduação em Estudos Literários, Unesp/Araraquara, durante a
disciplina Ficção de Terror).
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binária, mas elimina a contradição entre o real e
o sobrenatural ou insólito: há a naturalização do
sobrenatural ou a sobrenaturalização do real, ou
ainda o chamado realismo maravilhoso centrado nas
crenças étnicas. (CAMARANI, 2015, p.7-8)

O que inicialmente surge como estranho, fazendo hesitar, em
comunhão, leitor e personagens, logo se desfaz, a mancha negra
não passando de um cavalo perdido. Contudo, esquecem-se alguns
críticos, entendendo como resolvido o enigma, que tanto a presença
do animal na planície desértica – o que permanece inexplicável,
posto que o deserto configura-se como o inacessível –, bem como
ao evento da morte de Lazzari para qual a cena foi construída,
restauram imediatamente a conotação sobrenatural do evento, o
que faz com que a contradição entre as configurações discursivas
do real e do sobrenatural permaneça. O cavalo perdido nada mais
faz que capturar a atenção de Lazzari, obrigando-o, como que se
respondendo a um chamado, a lançar-se atabalhoado pelo sórdido
solo desértico, do qual não poderá regressar.

Em par a estas considerações, colima o gosto pelo gótico a leitura
dos clássicos do gênero realizado por Buzzati durante toda a vida.
Ao contrário da posição que sempre assumiu em relação ao epíteto
do fantástico, o qual preferia ignorar, nunca negou sua predileção
pela literatura do sobrenatural. Arslan chama atenção para esse
fato, desvendando o modo particular do autor em responder as
perguntas que lhe eram feitas em entrevistas:

[...] di solito (Buzzati) rispondeva o evitando il
discorso con una battuta, con un picolo apologo, con
una favoletta o quant’altro, sempre in modo narrativo,
oppure rifacendosi - cosa abbastanza inconsueta
per uno scrittore italiano - ai grandi narratori puri
dell’800: Stevenson, Victor Hugo, Melville e i maestri
dell’orrore, i maestri della narrativa gotica,
evitando accuratamente gli scritore italiani. (ARSLAN,
p.7, 1993 – grifo nosso)
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CAPÍTULO SEGUNDO
A CONSTITUIÇÃO DO MEDO
Zygmunt Bauman senta-se para escrever no mesmo dia em
que o reality show, Big Brother, aponta picos de audiência. É dia de
eliminação, e a lógica do jogo que tenta imitar humanos em uma
situação menos elaborada de sobrevivência é automatizada por
uma tríplice possibilidade de sentimento: revelação, libertação ou
absolvição. O verborrágico Craig e a insubmissa Mary disputam sua
permanência na casa. Enquanto todos apostam que Craig deixará
o programa, Mary é a escolhida para sair. Neste jogo, não existe
uma forma para o destino inevitável de cada participante, senão
em deixar a casa. Salvo desta vez, Craig não tardará em deixar o
jogo duas semanas mais tarde. No centro da feliz e contemporânea
alegoria de Bauman, três elementos constituem o medo original no
que se refere às sensações impressas em cada um de nós.
A revelação é o primeiro elemento. O fim é como algo que “[...]
você há muito tempo suspeitava, mas dificilmente ousava pensar,
e que teria negado raivosamente saber caso lhe perguntassem
[...]” (BAUMAN, 2008, p.35). É saber, de forma tétrica, o que se
presumia.
O que os reality shows expõem é o destino. No que
lhe diz respeito, a eliminação é um destino inevitável.
É como a morte, que você pode tentar manter à
distância por algum tempo, mas nada do que
faça poderá detê-la quando finalmente chegar. É
assim que as coisas são, e não pergunte por quê...
(BAUMAN, 2008, p.38)

A filosofia ainda parece estranhamente rasa antes de
encontrarmos seu segundo vetor, a libertação. Advinda do
conhecimento definitivo das regras, e de como uma participação
ingloriosa em um programa de TV, tal como na vida, o
deslocamento do medo prova que você não se tornou necessária e
imediatamente descartável; por conseguinte, outrem pode deixar
o jogo, ou seja, morrer muito antes que você. A vida torna-se para o
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homem, gradativamente, o iter do aprendizado da finitude, dentro
da tentativa de evitar a sua ocorrência pelo máximo de tempo
possível.

Na infância, nos situamos frente ao curso futuro de
nossa vida, como as crianças em frente à cortina
do teatro, na alegre e tensa expectativa das coisas
que estão por vir. Sorte que não sabemos o que
efetivamente virá. Pois quem o sabe, a este por vezes
as crianças podem parecer delinquentes inocentes,
que não foram condenadas à morte, mas à vida,
que contudo ainda não ouviram o conteúdo de sua
condenação. Mesmo assim, todos desejam para si
uma idade avançada, portanto, um estado em que
a situação é: Hoje está mal, e doravante, o amanhã
será pior, até sobrevir o mal definitivo. (BAUMAN,
2008, p.127-128)

Não há pouco pessimismo aqui. Resta ainda uma palavra sobre a
absolvição, terceiro elemento indicado por Bauman e que se imbrica
com a libertação no que se refere ao conhecimento das regras da vida.
Por ela, vemos justificar-se continuar vivendo pelo indício transitório
de que ainda não fomos escolhidos, e que estamos absolvidos, pelo
menos a maioria de nós, em não saber quando seremos ceifados
definitivamente. Embora não exista otimismo em Bauman, sobra uma
possibilidade de entusiasmo. A vida não se debruça sobre uma certeza
cronológica, mas, tal como a morte, é acertada por medonhos fatores
aleatórios. Absolvidos estão os que não se encontram no vórtice
do furacão; a absolvição está no contentamento de uma ovelha de
Schopenhauer, que suspira feliz quando o dono do rebanho ou o lobo
selvagem, ao aproximarem-se dela, escolhem vitimar a ovelha vizinha,
poupando-lhe temporariamente a vida.
A essência de nossas narrativas constrói-se, em par, por essa
arbitrariedade da vida.

Os contos morais de antanho tinham como tema as
recompensas à espera dos virtuosos e as punições
preparadas para os pecadores. Big Brother,
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The Weakest Link e os inúmeros contos morais
semelhantes oferecidos aos habitantes de nosso
mundo líquido-moderno, e por eles avidamente
absorvidos, reiteram outras e diferentes verdades.
Primeiro, que a punição é a norma, e a recompensa,
uma exceção: os vencedores são aqueles que
escaparam à sentença universal da eliminação.
Segundo, que os vínculos entre a virtude e o pecado,
de um lado, e entre a recompensa e a punição,
de outro, são tênues e fortuitos. Pode-se dizer: o
Evangelho reduzido ao Livro de Jó…
O que os “contos morais” de nossa época nos
dizem é que os desastres ocorrem de forma
aleatória, sem motivo ou explicação necessários;
que há apenas um elo muito tênue (se é que há)
entre o que os homens e mulheres fazem e aquilo
que lhes acontece; e que pouco ou nada se pode
fazer para garantir que esse sofrimento seja
evitado. Os “contos morais” de nossa época falam
da ameaça maligna e da iminência da eliminação,
assim como da quase impotência dos seres
humanos em escapar a esse destino.
Todo conto moral atua espelhando o medo.
(BAUMAN, 2008, p.43 – grifo nosso)

Estamos, portanto, na época em que o medo redentor
foi eliminado e a existência é um episódio fatídico, levandonos ao medo puro. O medo é a distribuição elementar entre
revelação, liberdade e absolvição, e sua maior crueldade está na
imprevisibilidade de sua ocorrência, pela morte. Mas a literatura
gótica, embora não ignore seu contexto de realização, furta-se
a uma fórmula simplista de composição, e tem nos elementos
sobrenaturais, alinhados à leitura subjetiva da realidade e da
existência humana, a característica fundamental de ficcionalizar o
mundo em que se insiste retornar às constantes classificações e ao
fazimento de discursos totalizantes.
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Bauman, no entanto, escreve:

E, também:

Para esses medos não se encontrou nenhum antídoto
nem é provável que se venha a inventar algum. Eles
penetram e saturam a vida como um todo, alcançam
todos os recantos e frestas do corpo e da mente, e
transformam o processo da vida num ininterrupto e
infinito jogo de ‘esconde-esconde’- um jogo em que
um momento de desatenção resulta numa derrota
inapelável. (2008, p.43-44)
Só a morte significa que nada acontecerá daqui por
diante, nada acontecerá com você, ou seja: nada
que você possa ver, ouvir, tocar, cheirar, usufruir
ou lamentar. É por essa razão que a morte tende
a permanecer incompreensível para os vivos.
Com efeito, quando se trata de traçar um limite
verdadeiramente intransponível à imaginação
humana, a morte não tem correntes. A única coisa
que não podemos e jamais poderemos visualizar é
um mundo que não nos inclua visualizando-o.

Nenhuma experiência humana, rica que seja, oferece
uma vaga ideia da sensação de que nada vai acontecer
e nada mais pode ser feito. O que aprendemos na vida,
dia após dia, é exatamente o oposto – mas a morte
anula tudo que aprendemos. A morte é a encarnação
do ‘desconhecido’, é o único total e verdadeiramente
incognoscível. Independentemente do que tenhamos
feito como preparação para a morte, ela nos encontra
despreparados. Para acrescentar o insulto à injúria,
torna nula e vazia a própria ideia de “preparação” –
essa acumulação de conhecimento e habilidades que
define a sabedoria da vida. Todos os outros casos de
desesperança e infelicidade, ignorância e impotência
poderiam ser, com o devido esforço, curados. Não
esse. (2008, p.45)

O próprio Bauman relembra a empreitada de Aldous Huxley,
no Admirável mundo novo, em que as crianças são treinadas
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contra o medo da morte ao receber seus doces favoritos enquanto
experimentam o estado agonizante de seus entes mais velhos
– pondo em prática os reforçadores pavlovianos. Pensemos, no
entanto, momentaneamente em Heidegger, que embora não
negasse o pessimismo, via na arte uma possibilidade de encruzilhar
a existência inautêntica que compunha a maior angústia dos seres
humanos, preparando-os não para a morte, mas para a vida.
Estranhamente, o antidoto de Heidegger não é festejado por
Bauman, que não vê solução alguma para o medo da morte, nem
mesmo pelo exercício da arte.

Mas a literatura, assim como nenhuma outra manifestação
artística, pode ser apenas crítica, denunciativa, educativa, realista,
hiper-realista, por assim dizer, convertida em vetor funcional e social.
Antes de tudo, a literatura é diversão; na boa ironia de Wilde, que
encontra fundamento no Lucere et delectare, de Horácio, não deveria
servir para nada. Assim, embora Giovanni Drogo cumpra o iter de que
nos fala Bauman, O deserto dos tártaros não se reduz a uma narrativa
acerca dessa realidade, tendo nos procedimentos da narrativa gótica
– pela sugestão do sobrenatural, a atmosfera claustrofóbica do forte,
a ambientação entrevada, tomada pelas sombras, névoas e nevascas,
pela confusão mental do protagonista, sem saber e poder agir diante
da espera, enquanto tomado por um terror crescente da morte que
parece cada vez mais inevitável – pelo excesso e pela transgressão,
como alinha Botting, que nos dão essa possibilidade de leitura, a qual,
em verdade, tem sido adiada por convenções que pareceram mais
convenientes aos teóricos de Buzzati.
A inação de Drogo, em verdade, está ligada a sua perda de energia
gradativa, a sua sensação de pequenez, a frustração de esforços e
esgotamento de certezas, condições produzidas pela impressão do
real que se transforma em suposto desamparo. Drogo vê-se diante de
um nada parcial, contra o qual não cabe adotar uma atitude concreta
de defesa nem de ataque, já que pode, em verdade, nada existir na
realidade que o rodeia.
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Emilio Mira y Lopez organiza satisfatoriamente, em plano
teórico, como o medo se manifesta em Giovanni Drogo, e ficamos
com essa explicação:

O homem sofre então, não somente o Medo ante
a situação absoluta, concreta, presente e maléfica,
como ante quantos sinais restaram associados a
ela e agora a evocam; sofre também a incapacidade
de assegurar sua fuga; sofre ante o conflito (ético)
que se lhe depara ao considerar que ela terá piores
efeitos que os que procura evitar. Finalmente, surge o
Medo imaginário – quarta e pior de suas modalidades
fatoriais – ocasionado por uma presunção
analógica e fantástica que leva o homem ao temor
do desconhecido e, singularmente, ao Medo do
inexistente e do inesperado; culminando tudo isso no
Medo e na angústia ante a face côncava da realidade:
o NADA.

Quer isso dizer que o sujeito se assusta ante sua
crença de que lhe falta algo que na realidade tem. E
o caso mais típico é o de muitos adolescentes (e de
adultos emocionalmente adolescentes) que vivem
angustiados e torturados pela ideia de que lhes falta
valor (ânimo, valentia, coragem); tais indivíduos nos
apresentam o mais curioso dos motivos do Medo
quando, por acaso, se esquecem de tal carência
e, retrospectivamente, se apercebem de que se
comportaram bem em uma situação de emergência.
Tão habituados estão a ser pusilânimes que essa
modificação brusca os assusta duplamente e ‘se
horrorizam então ante a ideia de sofrer a carência do
Medo’. Surge assim o paradoxo de que se atemorizam
porque não se atemorizam. E nosso negro gigante
goza da possibilidade de utilizar, em sua ausência, sua
própria sombra. (MIRA Y LOPEZ, 1988, p.21 – grifo
nosso)

<<sumário

138

CAPÍTULO TERCEIRO
O UMBRAL NEGRO
Encontrou-se sentado numa larga poltrona, num
quarto de dormir; e era uma tarde magnífica, que
deixava entrar pela janela o ar perfumado. Drogo
olhava mudo para o céu que se tornava cada vez
mais azul, as sombras violetas do vale, as cristas
ainda imersas no sol. O forte estava distante, não se
avistavam mais sequer as suas montanhas.

Devia ser uma tarde de felicidade, mesmo para
os homens de uma sorte mediana. Giovanni
pensou na cidade ao crepúsculo, os doces anseios da
nova estação, jovens casais nas alamedas ao longo
do rio, os acordes de piano pelas janelas já acesas,
o apito de um trem ao longe. Imaginou os fogos do
acampamento inimigo em meio à planície do norte, as
lanternas do forte que balançavam ao vento, a noite
insone e maravilhosa antes da batalha. Todos, de um
modo ou de outro, tinham algum motivo, ainda que
mínimo, para esperar, todos menos ele. (BUZZATI,
1984, p.238 – grifo nosso)

Entremos por um instante neste quarto em que se encontra
Giovanni Drogo.

A nossa frente está agora um major, envelhecido e adoentado, o
oficial militar que não gratuitamente espera pelo momento final de sua
existência. No dia anterior, fora trazido do forte por uma carruagem.
Na estalagem onde se encontra, receberá os cuidados médicos de que
necessita. Pela primeira vez, em muito tempo, ele contempla com
felicidade o ambiente ao seu redor. Por alguns instantes, Drogo se
reconhece livre dos domínios do forte; a tarde é magnífica, entra pela
janela o ar perfumado; o céu que se tornava cada vez mais azul, as coisas
são tomadas por miríades de uma experiência que havia muito Drogo
não experimentava. Livra-se, momentaneamente, da cor amarelada
que se lhe impôs na alma desde a primeira vez que o uniforme oficial
revestiu seu corpo, como lemos nos parágrafos iniciais da narrativa:
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Nomeado oficial, Giovanni Drogo deixou a cidade
numa manhã de setembro para alcançar o forte
Bastiani, seu primeiro destino.

Pediu que o acordassem de noite ainda e vestiu pela
primeira vez o uniforme de tenente. Quando terminou,
olhou-se no espelho, à luz de um lampião de
querosene, mas sem sentir a alegria que imaginava.
Na casa reinava um grande silêncio, ouviam-se apenas
vagos rumores vindos do quarto vizinho; sua mãe
estava se levantando para despedir-se dele. [...] Que
coisa sem sentido: por que não conseguia sorrir com
a necessária despreocupação enquanto se despedia
da mãe? Por que nem mesmo prestava atenção
às suas últimas recomendações e mal conseguia
perceber o som daquela voz, tão familiar e humano?
Por que vagava pelo quarto com um nervosismo que
não levava a nada, sem conseguir achar o relógio, o
chicote, o quepe, que, no entanto, se encontravam no
lugar de sempre? Não estava certamente indo para a
guerra! Dezenas de tenentes como ele, seus velhos
companheiros, deixavam àquela mesma hora a casa
paterna entre alegres risadas, como se estivessem
indo a uma festa. Por que não lhe saíam da boca
senão frases genéricas, vazias de sentido, dirigidas à
mãe, em vez de palavras afetuosas e tranquilizantes?
A amargura de deixar pela primeira vez a
velha casa, onde nascera para a esperança, os
temores que traz consigo qualquer mudança,
a comoção de despedir-se da mãe enchia-lhe a
alma, mas sobre tudo isso pesava um insistente
pensamento, que não conseguia identificar, como
um vago pressentimento de coisas fatais, como se
estivesse para iniciar uma viagem sem retorno.
(BUZZATI, 1984, p.7-8 – grifo nosso)

A cor sinistra apega-se a todas as coisas como tristeza, subindolhe, no final do romance, ao próprio rosto, dominando-lhe a face
que “[...] cobriu-se de uma triste cor amarela [...]” (BUZZATI, 1984,
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p.217), algo que já era timidamente anunciado desde o início da
narrativa, quando nosso herói termina o exercício de vestir-se
militarmente pela primeira vez, pondo-se “[...] à luz de um lampião
de querosene, mas sentir a alegria que imaginava” (BUZZATI,
1984, p.7), na quietude do final da madrugada, na velha casa onde
apenas sua mãe mantém os olhos em alerta.

Agora, no último capítulo da narrativa, essa tarde que se anuncia
parece fazer de Giovanni Drogo finalmente um homem pronto
para atestar a finitude e a continuidade dos ciclos exercitados
em rituais de passagens. A doença o tornara rapidamente velho,
e um verdadeiro estranho entre as pessoas do forte, de forma
que ao chegar à estalagem onde agora se encontra, pensa sobre
si mesmo: “Pobre Drogo”, certo da fragilidade de seu corpo, “[...]
no fim ele estava só no mundo, e além dele próprio, ninguém mais
o amava” (BUZZATI, 1984, p.237). Ao livrar-se do forte, contudo,
repentinamente o mundo ao seu redor transforma-se em beleza, e
a atmosfera claustrofóbica é aliviada bruscamente, como se de fato
saísse de uma zona de alcance das forças malignas presentes no
forte. Severamente afastado, agora o forte pode sequer ser divisado,
e aparentemente não exerce sobre ele qualquer influência. De
fato, esse rompante que agora sente, talvez seja apenas um sopro
derradeiro de vida, mas seu corpo e alma apresentam melhoras
substanciais, as nuvens negras e as sombras finalmente cederam
lugar, até que...
Isso tudo dura apenas um breve momento!

Como sempre soube, ninguém pode deixar o forte. A construção
magnânima que se consubstancia no último umbral, a passagem
definitiva para o deserto dos Tártaros, o inferno branco em que almas
restarão condenadas pela eternidade, não faz concessões. A sensação
de segurança que por instantes dá a Drogo uma possibilidade de
libertação, rapidamente se desfaz; dessa vez, porém, ele não se
desespera. Como que se cavalgando em alta velocidade em sua direção,
o Forte Bastiani – a implacável personagem gótica – avança contra
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Drogo e está prestes a adentrar o pequeno quarto do alojamento,
transmudado em um caçador inexorável que corre em busca do servo
desgarrado, o forte fará dele sua vítima. Naqueles poucos instantes
de paz, tal como o fugitivo que ignora seu destino, a Drogo foi apenas
dada a oportunidade de vislumbrar a vida que poderia ter tido. Tendo
se apresentado ao forte, jamais pôde deixar de se enovelar em uma teia
na qual deixaria seu próprio rastro para ser seguido.
A sala, antes vívida, reveste-se novamente da atmosfera gótica:

Embaixo, na sala, um homem, depois dois juntos
puseram-se a cantar uma espécie de canção
popular de amor. No alto do céu, lá onde o azul era
profundo, brilharam três ou quatro estrelas. Drogo
estava sozinho no quarto, o ordenança descera para
tomar um trago, nos cantos e embaixo dos móveis
acumulavam-se sombras suspeitas. Giovanni por
um instante pareceu não resistir (ninguém afinal
o via, ninguém saberia que estava vivo), o major
Drogo por um instante sentiu que o duro fardo de
seu íntimo estava para romper em pranto.
Foi aí então que dos fundos recessos saiu límpido
e tremulante um novo pensamento: a morte.
(BUZZATI, 1984, p.238-239 – grifo nosso)

Pela primeira vez a perspectiva da morte não está fora dele: é a
revelação de Bauman. Finalmente, a interminável espera do que
durante tantos anos não pudera adivinhar, agora se transforma em
epíteto, ganha, enfim, um rosto, dá-se nome à coisa: a morte. A saída do
espaço gótico assevera uma pena capital contra o major envelhecido.
Enquanto aceitava os limites do forte, vivia em uma espécie de limbo,
quando tudo ainda se monstra inominado; agora, será punido. É
impossível deixar o forte, tantas vezes lhe disseram, sem que ele
pudesse entender ou atribuir a devida importância a isso, agora, no
entanto, compreendia: o forte é a plataforma do mal na qual devem
restar amalgamadas suas criaturas, ainda que estas sejam oficiais do
exército. Deixar o forte é o mesmo que perder seu efeito protetivo.
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Deixar o forte também é simplesmente deixar de ser.

Agora parecem lógicas as impressões diversas que as pessoas
mantinham sobre o forte, obedecendo sempre a uma lógica
individual, impondo impressões diversas sobre sua existência
ou características. No início da narrativa, quando Drogo indaga
a alguns passantes sobre o tempo de viagem até o forte, recebe
sugestões variadas: percorrerá um dia a cavalo até alcançar o ponto
de chegada; outros lhe asseveram que não levaria três horas até lá;
Francesco Vescovi, amigo de Drogo, que o acompanha pelo primeiro
trecho da estrada, antes de despedir-se do amigo assegura-lhe a
visão da construção: “– Está vendo aquele morro coberto de relva?
Sim, aquele mesmo. Está vendo em cima uma construção? – dizia.
– Já é um pedaço do forte, um reduto avançado. Passei por ali há
dois anos, lembro-me, com um tio meu, para ir caçar” (BUZZATI,
1984, p.9). Mas essas informações logo se dissipavam, e Giovanni
Drogo teve de caminhar, sem nem mesmo se dar conta por quanto
tempo, até encontrar o lugar definitivo. Será possível que o amigo
houvesse se enganado? Drogo duvida disso. E o que dizer de um
carroceiro, morador das redondezas, que é peremptório em
afirmar: “– Por essas bandas não existem fortes – disse o carroceiro.
– Nunca ouvi falar” (BUZZATI, 1984, p.10). Mais à frente, ao chegar
a uma construção que imagina ser o forte, um mendigo mandalhe embora, explicando pela total deserção do local. Enquanto se
permite a caminhada, Drogo imagina o forte como “[...] uma espécie
de antigo castelo com muralhas vertiginosas” (BUZZATI, 1984,
p.11), e, quando finalmente pode vê-lo, ainda muito distante, sente
um alumbramento imediato; instintivamente, sabe tratar-se do
forte Bastiani: “Drogo o fitava fascinado, perguntava o que podia
haver de desejável naquele casarão solitário, quase inacessível,
tão separado do mundo. Que segredos ocultava?” (BUZZATI, 1984,
p.12). A comparação é indefectível. O forte Bastiani se concretiza
com semelhanças enormes aos castelos dos primeiros romances
góticos, mas também a uma transição decorrente da evolução
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diacrônica figurativa da personagem, parecendo, também, um
casarão solitário, fenômeno que Fred Botting esclarece da seguinte
maneira:

In later fiction, the castle gradually gave way to the old
house: as both building and family line, it became the
site where fears and anxieties returned in the present.
These anxieties varied according to diverse changes:
political revolution, industrialisation, urbanisation,
shifts in sexual and domestic organisation, and
scientific discovery.
In Gothic productions imagination and emotional
effects exceed reason. Passion, excitement and
sensation transgress social proprieties and moral
laws. Ambivalence and uncertainty obscure single
meaning. Drawing on the myths, legends and folklore
of medieval romances, Gothic conjured up magical
worlds and tales of knights, monsters, ghosts and
extravagant adventures and terrors. (1996, p.3)

Há, em Buzzati, uma tensão ininterrupta, o que se converte
na essência do livro. Muita dessa tensão se alinha ao aspecto
tenebroso produzido pelo Forte Bastiani, lido por muito como
um verdadeiro antagonista de Giovanni Drogo (ARSLAN, 1993).
Importante dizer que, em italiano, o forte, na verdade é um
substantivo feminino, una fortezza (que poderíamos ler como
fortaleza, tendo, contudo, nas edições traduzidas para o português,
sido mantido o nominativo masculino, pelas especificações
diferenciais implícitas). A diferença importa porque o espaço,
tão importante para a formação da atmosfera gótica, aqui seria,
também, a marcação da presença feminina maligna, como sugere
a seguinte análise realizada por Arslan:

E allora la Fortezza è anche, in qualche modo, una
presenza, una presenza femminile maligna,
perchè nel Deserto dei Tartari non c’è una presenza
femminile, non ci sono donne in carne ed ossa. C’è
una presenza femminile, immobile, come un ragno
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al centro della sua rete, che seduce e attrae questi
uomini che da lei si lasciano attrarre. (ARSLAN,
1993, p.18 – grifo nosso)

Incisiva a argumentação proposta por Arslan. Buzzati, leitor
dos mestres do horror, cria sua própria personagem maligna,
a Fortezza, a presença maligna feminina que reina soberana em
um mundo apenas de homens, como “a aranha no centro de sua
teia, que seduz e atrai estes homens que por ela se deixam atrair”
(livremente traduzido). Eis então que o poderoso forte, a aranha
que mantém como certa a eliminação de sua presa, entra pela
porta do quarto onde está posto Giovanni Drogo, tempestivamente
proscrito. Torna-se fundamental trazermos o trecho específico,
trata-se da cena final de O deserto dos tártaros:
Só lhe desagradava precisar partir dali com
aquele mísero corpo, os ossos salientes, a pela
esbranquiçada e flácida. “Angustina morreu intacto”,
pensava Giovanni, “sua imagem, apesar dos anos, se
mantivera a de um jovem alto e delicado, de rosto
nobre e agradável às mulheres: este, o seu privilégio”.

Mas quem sabe se, ultrapassando o negro umbral,
também ele, Drogo, não poderia voltar a ser como
antes, não bonito (pois bonito nunca fora), mas
viçoso de juventude. “Que alegria”, dizia a si mesmo
ao pensar nisso, como uma criança, uma vez que se
sentia estranhamente livre e feliz. Mas depois veiolhe à mente: e se tudo fosse um engano? E se sua
coragem não passasse de embriaguez? Se isso se
devesse apenas ao maravilhoso crepúsculo? Ao ar
perfumado, à pausa das dores físicas, às canções ao
piano lá embaixo? E se dentro de alguns minutos,
dentro de uma hora, ele precisasse ser o Drogo de
antes, fraco e vencido?
Não, nem pense nisso, Drogo, agora chega de
atormentar-se, o que importa já está feito. Mesmo
se o assaltarem as dores, mesmo se não houver mais
as músicas para consolá-lo e, ao contrário dessa
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belíssima noite, vierem névoas fétidas, tudo será o
mesmo. O que importa já foi feito, não podem mais
enganá-lo.
O quarto está repleto de escuridão, somente
com muito custo pode-se enxergar a brancura da
cama, todo o resto é negro. Daqui a pouco deverá
surgir a lua.

Terá tempo, Drogo, de vê-la ou terá que partir antes?
A porta do quarto palpita com um leve estalo.
Quem sabe é um sopro de vento, um simples
redemoinho de ar dessas inquietas noites de
primavera. Quem sabe, ao contrário, tenha sido
ela a entrar, o passo silencioso; e agora esteja
se aproximando da poltrona de Drogo. Fazendo
força, endireita um pouco o peito, ajeita com a
mão o colete do uniforme, olha ainda pela janela,
um brevíssimo olhar para sua última porção de
estrelas. Em seguida, no escuro, embora ninguém
o veja, sorri. (BUZZATI, 1984, p.242-243 – grifo
nosso)

São estes os parágrafos finais da narrativa de Buzzati.

“A porta do quarto PALPITA com um leve estalo. Quem sabe, ao
contrário, tenha sido ELA a entrar, o passo silencioso”. O sugestivo
ela não está livre de divagações. Ela, a morte, que Giovani Drogo
adivinha estar em seu encalço, tomando a sala lentamente, possuindo
a tudo silenciosamente; ela, a materialização da aranha, símbolo da
morte, que ora se aproxima da vítima encurralada. Não nos parece
fácil que um moribundo aceite a falência total de sua existência, que
tenha sido eleito injustamente para não mais ser. O sorriso de Drogo
recebe a morte materializada no negrume do quarto que o envolve.
Antes de partir, Drogo exercita a razão humana: e se, ultrapassando o
negro umbral, também ele, Drogo, não poderia voltar a ser como antes,
projetando sua vida para o além, como se lhe asseverava a formação
religiosa. Continuar existindo, conquanto uma forma um tanto
diferente, abraça a atitude instintiva da negação da morte.
<<sumário

146

Os corpos usados e gastos podem se desintegrar,
mas o “estar no mundo” não está confinado a esta
carapaça de carne e ossos aqui e agora. Com efeito,
a atual existência corpórea pode muito bem ser
apenas um episódio recorrente numa existência
interminável, embora constantemente mudando de
forma (como no caso da reencarnação) – ou uma
abertura para a vida eterna da alma que começa com
a morte, transformando dessa forma o momento da
morte num momento de libertação da alma de seu
revestimento corporal (como na visão cristã da vida
após a morte). (BAUMAN, 2008, p.46-47)

A morte iminente, o negro umbral como prefere o narrador de
Buzzati.

A crescente consciência da inevitabilidade da morte apavora
Giovanni Drogo. Sozinho em seu quarto oficial, ele discursa contra
o enfrentamento dessa certeza que parece se agigantar do lado
de fora da sala. Seu estado de espírito encontra-se com as linhas
iniciais do romance, quando ele se divisa no espelho, vestindo
pela primeira vez seu uniforme de oficial. Tivera, naquele instante
primórdio, um vislumbre da finitude: ali já não podia sorrir,
mas agora o faz desgraçadamente. O pavor da morte, que antes
repousava em sua certeza sem nominar-se, agora se materializava.
La fortezza resgata seu herói de guerra; a aranha o envolve na teia
mortal, pondo fim em anos e mais anos de pragmática dedicação.
Em uma oposição ao pensamento sofista, é como se Drogo
iluminasse a si mesmo: Estou aqui; logo, a morte também está. Seus
instintos militares, a sabedoria angariada com anos de leitura e de
contemplação diante do vasto deserto, iluminam agora apenas um
assombro no olhar, tudo se mostra de pouca valia na hora final.

Infelizmente, Drogo havia escapado à ignorância que as mais
variadas narrativas culturais pretenderam, cuidadosamente, fazer
irromper. Bauman explica que “[...] todas as culturas humanas
podem ser decodificadas como mecanismos engenhosos calculados
para tornar suportável a vida com a consciência da morte” (2008,
p.46).
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Em Bosi lemos sobre uma tendência de (des)naturalizar as
ações dos protagonistas, posto que estes atuam sob a égide de
valores determinados que se revelam como uma verdadeira
capacidade de resistência tematizada de forma romanesca. Há
um exercício de todo escritor em estetizar a composição ética do
personagem.
É preciso levar adiante a análise diferencial do
termo “valor”. No homem de ação, a realização dos
valores tem um compromisso com a verdade de suas
representações. Para condenar um ato como injusto,
é indispensável, ao ser ético, saber se, efetivamente,
o seu sentimento de indignação está fundado em
uma percepção correta dos fatos e das intenções dos
sujeitos. O valor, nessa esfera da práxis, se provará
pela coerência com que o homem justo se comporta
a partir da sua decisão. Os obstáculos à sua vontade
virão de fora, pertencerão à lei da necessidade
natural ou à surpresa das contingências, mas, dentro
dele, no seu chamado foro íntimo, o imperativo do
dever se manterá intacto. De todo modo, é o princípio
da realidade com toda a sua dureza que rege a
realização dos valores no campo ético. A situação do
romancista é outra. Ele dispõe de um espaço amplo
de liberdade inventiva. A escrita trabalha não só
com a memória das coisas realmente acontecidas,
mas com todo o reino do possível e do imaginável. O
narrador cria, segundo o seu desejo, representações
do bem, representações do mal ou representações
ambivalentes. Graças à exploração das técnicas
do foco narrativo, o romancista poderá levar
ao primeiro plano do texto ficcional toda uma
fenomenologia de resistência do eu aos valores
ou antivalores do seu meio. (BOSI, 2002, p.121 –
grifo nosso)

Na representação criada por Buzzati, se há resistência, está
no simples adiamento do inevitável. Realinhando o famoso
aforismo, eleito por Descartes para compor um de seus retratos,
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ao mundus est fabula deve somar-se a inevitável irracionalidade
gótica, enquanto o mundo todo se torna o spatium gótico, sutil e
brutalmente exercitado.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

No universo buzzatiano, o mundo todo é uma paisagem do
medo.

Nada pode ser feito por Giovanni Drogo para evitar o fim pela
morte. O Forte Bastiani – ou la Fortezza – contamina o protagonista
através do terror gradativo, dentro de uma atmosfera nociva à
percepção da realidade. O medo de Drogo, tal como o homem do
alto modernismo, que presencia a ruína das grandes narrativas,
pondo em xeque suas certezas e valores, reforça-se como tema
genuíno da narrativa gótica neste contexto. Conhecemos o medo
não apenas por sua manifestação mais sedimentada, pela noção
de inferno e trevas, de um mundo sobrenatural capaz de deflagrar
na terra as mais sombrias criaturas, entre bruxas, fantasmas,
demônios, espectros, fadas, duendes e zumbis; em nosso mundo,
vemo-nos diante de uma obscura ansiedade que nos põe à espera
do indefinido, por contraditória opressão, da sensação de solidão
e abandono recorrentes, em aliança com os insucessos pessoais e
com as manifestações de nossa incapacidade, seja pelas doenças,
pelas guerras e todas as demais catástrofes que nos afligem.
A segurança de uma fortaleza, em O deserto dos tártaros, deve
ser entendida como a ruína representativa de um projeto que
atravessa séculos de racionalidade científica; na inversão de
Buzzati, ninguém escapa à força destrutiva do forte, sobretudo
aqueles que se prontificam a ele, confluindo para um efeito de
realidade que se perde em devaneio.
Quando Giovanni Drogo se põe a caminho do forte, temos uma
descrição muito representativa: “Lá se vão, Giovanni Drogo e seu
cavalo, diminutos, no flanco das montanhas que se tornam sempre
maiores e mais selvagens” (BUZZATI, 1984, p.11). O homem
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Giovanni Drogo, a quem investiram – através dos ritos sociais –
com honrarias e algum reconhecimento, até tornar-se um velho
major adoentado, entra para um mundo em que nada disso faz mais
sentido. O que difere Giovanni Drogo de seus colegas é o exercício
recalcitrante da negação à representação social (pelas máscaras
sociais caras à literatura italiana, pelas mãos de Luigi Pirandello),
não permitindo que as forças racionalistas pesem mais que os
sentimentos que emanam de uma natureza verdadeiramente
fraca, a qual se avoluma dentro de um processo ignóbil de
individualização do ser, o que pouco a pouco passa a ser percebido
pelo protagonista no romance. Da objetividade científica agora
emanam as mais brutas realizações do homem, é a conclusão a que
se chega quando são abertos os portões de Auschwitz.
Enquanto mestres da literatura no primeiro quartel no século
XX, como Joyce e Woolf, experimentam esteticamente a produção
mimética da realidade, obtendo como resultado obras monumentais
e uma espécie de ápice literário hiper-realista, Buzzati, pouco tempo
depois, realoca a busca kafkiana, ultrapassando o fantástico, a fim
de estraçalhar o entendimento realista de mundo, sem negar-lhe,
mas buscando na arte outra forma de acessá-lo, empreendendo
uma literatura em que a mais brutal realidade é convertida em
narrativa, para se tornar pesadelo moral de gerações, atordoando
e angustiando os leitores de O deserto dos tártaros.
A brutalidade está na ignorância do herói humano em relação
à superioridade desta plataforma das trevas. A sutileza está na
imersão lenta e gradativa com que o espaço gótico mergulha suas
vítimas nos fluídos terminais de suas entranhas.
Por várias vezes, Drogo pretendeu deixar o forte.

Deixar o forte também havia de ser uma morte. Assim como
os condenados à Esfera de Antenora, no mais ácido Círculo de
sofrimento do Inferno – em Dante, negar o discurso de uma guerra
iminente, pondo em perigo toda uma nação, está em par com
a traição da pátria e de seus partidos. Os traidores de Antenora
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tinham suas almas submersas até o pescoço, enquanto suas
cabeças, deixadas para fora do gelo, experimentam a eternidade
das manifestações ignominiosas da natureza. O forte Bastiani
é a passagem definitiva para o nada existencial; é o próprio
umbral negro, cujas portas se abrem para o deserto dos lendários
tártaros; os dois espaços, forte e deserto, se completam. A nova
representação do Círculo de sofrimento põe em claustro Giovanni
Drogo (e talvez também a nós, os leitores), para sempre, onde,
como um condenado, verterá eternamente as lágrimas que seus
pares escolheram para ele.
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MUNDOS POSSÍVEIS DO INSÓLITO FICCIONAL:
FIGURAÇÕES DA PERSONAGEM EM MIA COUTO
Luciana Morais da Silva

As discussões em torno da figuração das personagens
dependem dos mecanismos presentes na construção de mundos
possíveis do insólito ficcional, mundos gerados pelas impressões e
escolhas de cada autor, que são, de certa forma, parte de seu olhar
sobre os mundos que o cercam. A construção de mundos possíveis
ficcionais vincular-se-ia a diversas manifestações em narrativas
literárias, que tem por pano de fundo variados construtos
culturais, reconstituídos na unidade do texto (ECO, 2011, p.112)
como observam Carlos Reis e Ana Cristina Lopes,

[...] fala-se de mundo possível para referir o próprio
mundo narrativo, construção semiótica específica cuja
existência é meramente textual. Cada texto narrativo
cria um determinado universo de referência, onde
se inscrevem as personagens, os seus atributos e as
suas esferas de acção. Ao nível da história, cada texto
narrativo apresenta-nos um mundo com indivíduos e
propriedades, um mundo possível cuja lógica pode
não coincidir com a do mundo real. (2011, p.245)

Mundos possíveis ficcionais seriam mundos que se baseiam

no seu processo de construção, num mundo que é o
da experiência quotidiana dos sujeitos envolvidos no
processo comunicativo. Mesmo que haja uma recusa
de parte ou da quase totalidade das “leis naturais”,
esta recusa só se poderá fazer a partir de uma atitude
de consideração prévia dessa realidade empírica.
(FONSECA, 2002, p.40)

A construção de mundos possíveis do insólito ficcional ocorre a
partir da concepção de um mundo possível ficcional ancorado na
realidade dos seres de carne e osso, mas com ele rompendo a partir
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de manifestações insólitas, capazes de formular novos modelos de
mundos, em que os mundos estabelecem-se até mesmo pela quebra
de paradigmas. A ruptura das “leis naturais”, que ocasionam a
instauração do caos, configuram outra ordem, “instalando na
simples e prosaica vida cotidiana” histórias fantásticas para
impressionar um leitor que, com o passar do tempo, foi se tornando
cada vez mais cético diante do sobrenatural (ROAS, 2014, p.115).
As histórias fantásticas estabelecem progressivamente uma
consolidação da dúvida nos mundos e submundos de personagens.
Percebe-se, assim, que os mundos possíveis ficcionais são
mundos constituídos por mundos e submundos de personagens
conectados a um mundo articulatório de base, como destaca Flavio
García:

[...] é muito comum que, em um mesmo texto, mais
de uma categoria [as categorias são tempo, espaço,
ação e personagem] manifeste, combinadamente,
o insólito, já que coabitam um mesmo universo
diegético, havendo interdependência entre elas. De
fato, só há narração, se houver ação a ser narrada; só
a ação a ser narrada, se alguma personagem a exerce
ou a sofre; por fim, tal personagem exerce ou sofre a
ação em determinado tempo e espaço. (2012, p.38)

Nessa sequência, nota-se a personagem como uma vontade que,
presente em todas as narrativas, lança-se de um ponto a outro
(IMBERT, 1999, p.26), sendo construída dentro de um sistema
narrativo a partir das escolhas de um escritor.

Os processos em torno da construção dos mundos possíveis
do insólito ficcional podem ser observados na obra Estórias
Abensonhadas (2009), de Mia Couto. Como exemplo, para a presente
discussão, utilizar-se-á a narrativa “As flores de novidade” (p.19-25).
Mia Couto publicou o livro no ano de 1994, portanto, dois anos depois
do fim das guerras civis em Moçambique. Na abertura do livro, o
autor ressalta a importância de olhar-se para as sementes, para os
vestígios de vozes que resistiram à violência, em suas palavras:
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[...] estas estórias foram escritas depois da guerra.
Por incontáveis anos as armas tinham vertido luto no
chão de Moçambique. [...]

Hoje sei que não é verdade. Onde restou o homem
sobreviveu semente, sonho a engravidar o tempo.
Esse sonho se ocultou no mais inacessível de nós, lá
onde a violência não podia golpear, lá onde a barbárie
não tinha acesso. (2009, p.8)

As histórias, os recortes cotidianos, narradas por Mia Couto
deixam extravasar questionamentos comuns, referentes aos
mundos possíveis e passíveis de serem ficcionalizados no pósguerra. Contudo, nos mundos “contados” por Couto, as personagens
podem ser caracterizadas como despidas de normalidade, sendo,
então, marcadas pela exceção, como é o caso de Novidade Castigo,
alguém que veio ao mundo “como uma punição” (2009).

Nas narrativas curtas de Mia Couto, especialmente naquelas
em que personagens emprestam sua identificação nominal ou
predicativa ao título, a figuração da personagem – processo ou um
conjunto de processos constitutivos de entidades ficcionais (REIS,
2015, p.121) – desencadeia ou amplifica a manifestação do insólito
ficcional, deixando transparecer questionamentos reiterativos
acerca do mundo possível ficcional que habita. Dessa maneira,

a relação do título com a narrativa estabelece-se
muitas vezes em função da possibilidade que ele
possui de realçar, pela denominação atribuída ao
relato, uma certa categoria narrativa, assim desde
logo colocada em destaque. A personagem (v.) é
justamente uma dessas categorias, talvez a que com
mais frequência é convocada pelo título. (REIS;
LOPES, 2011, p.416)

Em “As flores de Novidade”, o nome da jovem aparece logo no
título, destacando a importância da personagem para a narrativa
miacoutiana. O conto, como destaca Enrique Anderson Imbert,
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como cualquier otra entidad linguística, es una
operación cerrada. El cuentista, dentro de esas
normas que llamamos “género cuento”, ordena sus
materiales con la misma libertad con que el hablante,
dentro del sistema de su lengua, ordena sus palabras
para hablar. El género cuentístico y el sistema
linguístico están cerrados pero no son cárceles: tanto
el cuentista como el hablante pueden combinar todos
los elementos a su disposición, pueden experimentar,
pueden crear, pueden construir, destruir, reconstruir.
(1999, p.19)

O escritor assumiria, nesse sentido, criticamente os costumes
mais comuns, colocando em tensão estratégias de tratamento
linguístico (FONSECA; CURY, 2008, p.76). Suas narrativas
revelariam um olhar singular para o quotidiano concreto, o que
o permitiria ultrapassar os limites habituais da ficção (AFONSO,
2004, p.355).
Os processos de figuração da personagem envolvem tanto a
apresentação gradativa das características físicas e psicológicas
da personagem, como também a descrição do modo como a
personagem reage ao mundo que habita.

As flores, que compõem o título ao lado do nome da personagem,
são parte das fronteiras percorridas pelo ente ficcional. No conto,
os mundos possíveis ficcionais, em que vivem pai, mãe e filha, são
compostos por mais necessidades que certezas, visto que o futuro
de Novidade é sempre incerto, principalmente após os espasmos
e esticões. É nítida a necessidade de apoio e mesmo de vigilância
por parte da mãe, contudo, a jovem nutre outra sabedoria, capaz,
mesmo, de confrontar-se com os maiores medos, denunciado pela
atitude da mãe diante de explosões e convulsões populares.
A menina negra de olhos azuis, “com face de invejar os anjos”,
era “vagarosa de mente”, sendo, por conseguinte, vítima de sua
própria dificuldade em conectar-se habilmente com seu mundo.
A menina, após uma noite de espasmos e esticões, acaba presa
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em sua vagarosidade e mesmo contínua infância. Nas palavras
do narrador, “Novidade crescia, sem novidade”. Ela “não era filha
única: era filha-nenhuma, criatura de miolo miudinho”.

A história das flores de novidade configura-se desde a origem da
menina, em seu lar e com sua família, até seu desfecho. Os mundos
possíveis ficcionais do insólito são configurados a partir de um
cotidiano comum de uma família, porém a lentidão de Novidade e
suas atitudes frente ao infortúnio permitem uma gradativa reunião
de questionamentos que, por sua vez, permitem a visualização da
irrupção do insólito no âmbito dos mundos possíveis ficcionais.

O cenário de guerra, o trabalho do pai na mina e, ainda, o carinho
que Novidade dedicava ao pai seriam talvez pontos de confronto
no âmbito narrativo, porém o escritor Mia Couto constrói uma
mãe incapaz de agir diante dos estrondos fora da casa, mas que
ouve sua filha convidá-la a fugir, deixando para trás sua casa e
talvez sua vida. A menina mune-se de roupas e mala para fugir dos
barulhos. Entretanto, ao conseguir entrar no caminhão e alcançar
sua chance de fuga, opta por descer do caminhão e colher flores.

Os indícios narrativos permitem uma leitura de reencontro
com o pai, mas a personagem simplesmente volta a colher flores
e sua mãe, olhando de dentro do caminhão, observa. A apreciação
da filha por parte da mãe é, então, descrita como possível de ser
descrita apenas pela mãe, mas quem continua a descrever os atos
de Novidade é o narrador.
Ao fim, a menina é sugada pela terra, suas pétalas são
extintas, contudo, não se sabe ao certo os motivos dos estrondos
e do abandono da menina de sua segurança, representada pelo
caminhão. Novidadinha é puxada de terra abaixo, mas o conto não
se configura com base em nenhuma certeza.
A construção da personagem ocorre por meio de seu extrato
social, com pai mineiro, e também por seus atributos pessoais,
como a cor insólita de seus olhos. No mundo construído por Mia
Couto, a menina Novidade Castigo seria uma punição, vítima de uma
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aparente doença, porém aberta a outros mundos de significação, já
que é capaz de colher flores à beira do abismo.
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