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APRESENTAÇÃO

Refletir sobre o insólito na narrativa ficcional implica, antes de tudo, encarar o insólito como
questão que se coloca e recoloca a cada passo dado no percurso reflexivo que se empreende. Põe-se
em questão, primeiramente, o próprio termo enquanto signo, lingüístico ou semiológico. Põe-se em
questão, ainda, se o nomeado por insólito estaria no nível dos temas ou das estratégias de
construção narrativa. Põe-se em questão o caráter próprio do insólito na narrativa ficcional, visto
ora como gênero ora como uma de suas categorias constitutivas e, ainda, ora como modo
discursivo. Põem-se em questão, mesmo e definitivamente, quando se reflete sobre o insólito na
narrativa ficcional, os conceitos de real, realidade; de verdade, verdadeiro; de ficcional, factual; de
mimeses; de verossimilhança... Enfim, a manifestação poética e/ou estética do insólito na narrativa
ficcional é a questão sobre a qual se pretendeu refletir mais detida e aprofundadamente nesse V
Painel “Reflexões sobre o Insólito na narrativa ficcional”: o insólito em questão, coincidente com a
realização do I Encontro Nacional do Insólito como Questão na Narrativa Ficcional, que se realizou
no Instituto de Letras da UERJ de 23 a 25 de março de 2009.
As atividades do evento comportaram variadas Mesas-Redondas Temáticas que abordaram
literaturas nacionais – portuguesa ou luso-africanas –, literaturas reunidas pela língua em que se
veiculam – em língua francesa, inglesa ou espanhola –, literatura destinada explicitamente a
crianças e jovens – literatura infantil e juvenil –, a construção do signo insólito – tanto sob
perspectivas linguístico-semióticas quanto sob perspectivas da semiologia literária – e sua
consequente recepção, chegando a refletir sobre a manifestação do insólito no design.
Comportaram, também, muitos Simpósios, propostos e coordenados por pesquisadores de diferentes
universidades, que, em suas sessões específicas, trataram do insólito segundo a peculiaridade de
cada grupo ou subgrupo nelas reunido, iluminando a existência de estudos orgânicos já existentes
em torno da questão. Finalmente, houve espaço para as Comunicações Livres, acolhendo jovens ou
novos pesquisadores que decidem se aventurar acerca do tema, na expectativa de que se construam
e, consequentemente, se consolidem projetos inovadores.
Inaugurados em janeiro de 2007 na Faculdade de Formação de Professores da UERJ, no
campus São Gonçalo, como uma realização do Seminário Permanente de Estudos Literários da
UERJ – SePEL.UERJ –, projeto extensionista, veículo de concretização de atividades sistêmicas do
Grupo de Pesquisa/ Diretório CNPq “Estudos Literários: Literatura; outras linguagens; outros
discursos”, os Painéis, realizados semestralmente, encontram-se em sua 5ª edição, agora coincidente
com a promoção do I Encontro Nacional, e já têm sua 6ª edição prevista para novembro de 2009,
quando coincidirá com a promoção do I Encontro Regional, havendo a perspectiva de, no ano de
2011, coincidir com a realização do I Congresso Internacional. Aos poucos, as pesquisas orgânicas
em torno da questão do insólito na narrativa de ficção vêm se firmando e ganhando mais e mais
espaço no cenário fluminense e, por extensão, no cenário nacional, com vistas a alargar seus
horizontes em direção ao cenário internacional. O insólito vem se tornando sólito.
Prof. Dr. Flavio García
Prof. Dr. Marcello Pinto
Prof.ª Dr.ª Regina Michelli
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PONCIÁ VIVÊNCIO E A BUSCA DA ANCESTRALIDADE
Ana Lucia do Nascimento *

Procuramos buscar aspectos que unem o insólito a uma escrita feminina e sua representação
no cenário literário brasileiro. Utilizando-se de diferentes imagens lingüísticas, Conceição Evaristo,
a autora de Ponciá Vicêncio, coloca o leitor diante de questões históricas sobre os negros trazidos
da África que chegando ao Brasil são levados a passar por sofrimentos físicos, morais e
psicológicos. Assim, resgatar, reintegrar e regenerar cultura, identidade e tudo que foi usurpado dos
negros e seus descendentes torna-se vital. Conceição Evaristo traz em sua história de vida toda a
marca de seus ancestrais, que, se estende até os dias de hoje, porém, com outras vestimentas.
Através deste percurso histórico podemos dialogar com o pensamento de Jung nos
apontando que o caos e a desordem do mundo refletem-se, de modo análogo na mente do indivíduo,
mas que esta falta de orientação pode ser compensada no inconsciente pelos arquétipos da ordem
(Jung, 1988: 42).
Em Ponciá Vicêncio vamos encontrar várias representações ligadas ao feminino que se
voltam antes de tudo a uma busca de si mesma por isto reconstruir identidade na sociedade pósmoderna é um fato vivido por muitos indivíduos, no entanto, para os afrodescendentes,
particularmente, este movimento ganha uma dimensão ainda maior por tudo que a história, tanto
oficial quanto oral tem nos mostrado.
Nesta narrativa o insólito é apresentado poeticamente através da herança deixada por Vô
Vicêncio para Ponciá, que não sendo mensurável, possui um imenso valor de ordem pessoal e
coletiva. Mesmo não tendo consciência de tal herança ela procura recriar um novo destino para si,
diferente daquele (pré) determinado culturalmente, para os negros. Nesta busca, faz reflexões sobre
sua própria identidade, surgindo no romance não apenas como uma questão étnica mas também de
gênero. Ponciá inicia esta busca através da origem de seu nome encontrando “na assinatura dela, a
reminiscência do poderio do senhor, de um tal coronel Vicêncio. O tempo passou deixando as
marcas daqueles que se fizeram donos das terras e dos homens” (Evaristo, 2003: 29).
Outra representação de insolitude surge através da água e do arco-íris, presentes no início e
no final do romance onde Ponciá, “às vezes, ficava horas e horas na beira do rio esperando a
colorida cobra do ar desaparecer” (Evaristo, 2003: 13). Segundo Brandão o arco-íris “é um símbolo
universal do caminho e da meditação entre este mundo e o outro; a ponte de que deuses e heróis se
utilizam no seu constante vaivém entre o céu e a terra” (Brandão, 1996: 235) nos parecendo ser um
arquétipo que traz em si a força, o poder de resistência e a necessidade de agir, representando o
masculino, e, a religiosidade; a solidariedade e a que nutre, representando o feminino, ambos como
traços característicos da cultura africana.
A água, como um elemento da Natureza, também, traz para o texto a dualidade com que a
autora conduz sua obra. Tais oposições encontram-se enraizados na cultura afro-descendente que
*

Mestranda da UNIGRANRIO-Caxias do Mestrado Acadêmico em Letras e Ciências Sociais. Professora do Instituto
Nacional de Educação de Surdos, atuando na Educação Precoce. Especializada em Desenvolvimento Infantil e
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Evaristo resgata através do passado e do presente; do individual e do coletivo, e, das lembranças de
Ponciá.
A narrativa descreve a história de uma mulher que durante sua infância já fazia reflexões
profundas sobre sua origem e a de sua família. A autora traz o cenário da roça, um lugar de raízes,
onde Ponciá, em sua infância, interagia livremente com a Natureza. Este lugar apresenta uma
imagem que evoca os escravos em seu trabalho e as injustiças pelas quais eram submetidos, mas,
também, é neste espaço que criaram laços e forças para resistir a tanto sofrimento, além de se tornar
um local de preservação de valores, crenças e saberes, trazidos da África. Deste modo, fazendo
oposição ao que Ponciá iria vivenciar mais tarde na cidade, Evaristo evoca o simbolismo da
dualidade apontando lugares e culturas opostas. Assim ela nos mostra no texto que
o importante na roça era conhecer as fases da lua, o tempo do plantio e de colheita,
o tempo das águas e das secas. A garrafada para o mau da pele, do estômago do
intestino e para as excelências das mulheres. Saber a benzedura para o cobreiro,
para o osso quebrado ou rendido, para o vento virado das crianças. (Evaristo, 2003:
28)

Entretanto, ainda na infância, a protagonista procura aprender a ler porque através deste
saber pensava que poderia se igualar ao branco e fazer um outro destino para si e os seus. Ponciá
começou a aprender a ler com uns padres que montaram uma escola lá na roça, interferindo assim
na cultura local. Teve a permissão de sua mãe para estudar, já sabendo das idéias da filha em
abandonar a roça e se aventurar na cidade, pois acreditava ser “melhor deixar a menina aprender a
ler. Quem sabe a estrada da menina seria outra” (Evaristo, 2003: 28). Trazendo a idéia de que na
cidade o domínio da leitura era uma das marcas de poder.
Ponciá cresceu, se mudou para a cidade e carregou consigo seus sonhos que diante de tantas
desilusões foram ficando para trás até o dia em que ela calando-se de vez, abandonou-se em um
mundo só seu.
O núcleo familiar constitui o primeiro grupo com o qual a criança interage sendo assim,
entendemos que é ali que se formam as primeiras construções e organizações da identidade. Uma
das características da sociedade atual, tocada pela globalização é a inconsistência onde inúmeras
informações podem provocar rápidas mudanças nessa construção, trazendo a possibilidade da
descentralização da identidade. Existe um ponto positivo nessa dinâmica, no entanto alguns
indivíduos nesse processo de construção interna fragilizam-se. Para Jung isto pode ocorrer em
qualquer momento da vida e, ainda para Jung os conflitos da sociedade pós-moderna podem ser
identificados através de arquétipos encontrados em nossos sonhos não sendo fácil
ao homem moderno perceber a significação dos símbolos que nos chegam do
passado ou que aparecem em nossos sonhos. Tampouco lhe é fácil verificar de que
maneira o velho conflito entre os símbolos de contenção e de libertação se
relacionam com os próprios problemas. No entanto, tudo se torna mais claro
quando constatamos que são apenas as formas específicas destes esquemas arcaicos
que mudam, e não o seu significado psíquico. (Jung, 1988: 156-7)

Portanto, vemos na construção literária de Conceição Evaristo uma demonstração de grande
conhecimento ao utilizar um conteúdo arquetípico para tratar poeticamente das questões sociais
ligadas aos negros, descendentes de escravos, mergulhados em um país multicultural que é o Brasil.

HISTÓRIA
Ao traçar um percurso literário através da história oficial, e, também, daquela recolhida na
narrativa oral, tão presente na cultura afro-brasileira, Conceição Evaristo faz de Ponciá sua portavoz construindo, também, sua própria história porque “desde pequena, ouvia dizer também que as
3
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terras que o primeiro Coronel Vicêncio tinha dado para os negros como presente de libertação eram
muito mais, e que pouco a pouco elas estavam sendo tomadas novamente pelos descendentes dele”
(Evaristo, 2003: 61).
Esta relação de ambigüidade entre negros e brancos persiste em nossa sociedade atual,
envolta em novas roupagens, apesar da lei que aboliu a escravatura ter sido promulgada há mais de
um século.
Ponciá é a que porta a mensagem que a autora se propõe a nos trazer. Seu próprio
nascimento evoca a imagem de um messias. Ela representa, simbolicamente, um nascimento
especial onde a criança esperada vem a este mundo com uma (pré) destinação. Esta idéia nos remete
aos vários nascimentos miraculosos da Antiguidade, em diferentes culturas, onde um messias tinha
como pré-destinação trazer as boas-novas para seu grupo social.
Assim, na narrativa Maria Vicêncio, mãe de Ponciá, constatou que “a filha nunca lhe coube,
nem no tempo em que estava prenhe dela. Maria Vicêncio se lembrou do primeiro sinal recebido de
que a menina não era de sua pertença” (Evaristo, 2003: 124). Assim, na passagem bíblica o Anjo
Gabriel anuncia para Maria que lhe coube guardar em seu ventre um messias, ou seja, uma criança
especial, Evaristo utiliza-se dessa metáfora para inserir em sua narrativa um discurso semelhante e o
tema da predestinação surge no texto quando Ponciá vai conversar com a personagem que
representa a mulher sábia do grupo, Nêngua Kainda, e esta lhe fala que “para qualquer lugar que ela
fosse, da herança deixada por Vô Vicêncio ela não fugiria. Mais cedo ou mais tarde, o fato se daria,
a lei se cumpriria” (Evaristo, 2003: 60).
Portanto, encontramos em Ponciá Vicêncio a intertextualidade onde Hutcheon afirma que
“uma obra literária já não pode ser considerada original; se o fosse, não poderia ter sentido para o
leitor. É apenas como parte de discursos anteriores que qualquer texto obtém sentido e importância”
(Hutcheon, 1991:166).

A HERANÇA
Ponciá é herdeira de seu avô, porém, tal herança é cercada de mistérios. Poucos tinham
conhecimento dela. Quando seus pais faziam algum comentário, era sigilosamente. Ponciá ouvia
falar, mas não sabia do que tratava e “a menina ouvia dizer algumas vezes que Vô Vicêncio havia
deixado uma herança para ela. Não sabia o que era herança, tinha vontade de perguntar e não sabia
como” (Evaristo, 2003: 29).
Toda herança, como bem material, possui um valor mensurável. Ponciá procurando saber de
que se tratava, entendeu que não poderia ser algo de ordem material já que como escravo, Vô
Vicêncio, não possuía nem mesmo terras, pois na época em que lhe foram oferecidas pelo Coronel
Vicêncio, não as aceitou.
Entretanto, são considerados como herança genética, os traços físicos, psíquicos ou
patológicos. Tantos os bens materiais quanto estes últimos podem ser mensuráveis, portanto,
encontram-se no nível da objetividade. Ponciá era reconhecida como a herdeira de seu avô a partir
de vários traços que se assemelhavam a ele, “tanto o modo de andar, com o braço para trás e a mão
fechada como se fosse cotó, como ainda as feições do velho que se faziam reconhecer no semblante
jovem da moça” (Evaristo, 2003: 63).
Outro tipo de herança que surge na narrativa pertence à subjetividade. Nessa esfera
encontramos as qualidades morais. Sobre os valores atribuídos a uma pessoa, Jung nos diz que
a integração de conteúdos inconscientes consiste num ato individual de realização,
compreensão e valoração moral. Trata-se de uma tarefa extremamente difícil que
exige um alto grau de responsabilidade ética.

4
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Somente de poucos indivíduos pode-se esperar a capacidade para um tal
desempenho, e esses não são absolutamente os líderes políticos mas os líderes
morais da humanidade. A preservação e o desenvolvimento da civilização
dependem desses homens singulares... (Jung, 1988: 42)

Estas são individuais, no entanto, são conceitos assimilados através das interações no grupo
ao qual a pessoa está inserida. São as chamadas heranças culturais mas que cada indivíduo se
apropria de uma forma diferente. Sendo assim, possuem valor subjetivo. Ponciá, ao chegar na
cidade e procurando emprego se dirigiu a uma pessoa para pedir ajuda. Ao responder disse lhe que
“não tinha trabalho nenhum para oferecer a moça, mas, se quisesse, poderia pedir esmolas juntas.
Era só fechar os olhos com cuidado, sem apertar muito e todo mundo daria uma ajuda para uma
mulher tão jovem e cega. Ponciá se assustou ao imaginar a cena. Não, ela não era cega” (Evaristo,
2003: 42).
Ao receber a herança de seu avô, Ponciá se comprometida com algo que seria
exclusivamente dela, porém, não lhe sendo oferecido nenhuma escolha. Podemos concluir que tal
objeto herdado não consistia em algo fácil ou agradável de se ter, já que seu próprio pai, que seria o
herdeiro direto, não a queria. Isto é confirmado na narrativa quando entendemos que “para o pai de
Ponciá, pouco se dava a menina se parecer com o pai dele ou não. Ele não parecia. Não tinha
herdado nada do velho e nem queria herdar” (Evaristo, 2003: 22). Essas palavras não nos parecem
frias ou distantes apenas porque ele não mantinha boas recordações de seu pai, mas, também, por já
ter um conhecimento prévio do conteúdo de tal herança.
Sendo assim, o insólito surge através das imagens subjetivas envolvendo o tema da herança.
Porém, para compreender o conteúdo deste tema é necessário conhecermos a história de Vô
Vicêncio, assim sabemos qual a representatividade que tal herança possuía em sua vida.
Vô Vicêncio trabalhava no canavial junto com sua mulher. Este trabalho durou vários anos,
sendo que seus filhos os acompanhavam. Ele observava que os donos das terras enriqueciam cada
vez mais, aumentando com isto as desigualdades sociais que havia entre os brancos e os negros.
Além disto, sofreu e presenciou muitas dores, durante todos aqueles anos em que viveu. Sua dor
maior aconteceu quando seus filhos foram vendidos apesar de terem nascidos após a Lei do Ventre
Livre. Num ato de extremo desespero matou a mulher e tentou se matar.
De acordo com o PNUD Brasil, “as cartas de alforrias constituíam direitos precários,
podendo ser revogadas pelo senhor ou por seus descendentes conforme seu juízo arbitrário a
respeito do comportamento do ex-escravo” (PNUD Brasil, 2005: 30). Evaristo contextualizando
este fato histórico mostra que Luandi um dia contou a Ponciá que Vô Vicêncio enlouquecera porque
três ou quatro dos seus filhos,
nascidos do ‘ventre livre’, entretanto, como muitos outros, tinham sido vendidos.
Numa noite o desespero venceu. Vô Vicêncio matou a mulher e tentou acabar com
a própria vida. Armado com a mesma foice que lançara contra a mulher, começou a
se autoflagelar decepando a mão. Acudido, é impedido de continuar o intento.
Estava louco, chorando e rindo. (Evaristo, 2003: 51)

Em outro momento, já em liberdade, o pai de Ponciá que ainda era menino, perguntou a Vô
Vicêncio, seu pai, sobre a situação em que se encontravam como libertos, mas que mesmo assim
eles e tantos outros ex-escravos continuavam nas terras dos Vicêncios. Percebeu uma grande
expressão de dor em sua fisionomia e a resposta foi “uma gargalhada rouca de meio riso e de meio
pranto. O homem não encarou o menino. Olhou o tempo como se buscasse no passado, no presente
e no futuro uma resposta precisa, mas que estava a lhe fugir sempre” (Evaristo, 2003: 18).
Nesta cena, Evaristo traz uma realidade que nos envolve no mesmo clima de sofrimento que
envolvia os negros e seus descendentes, porém, suas palavras não perturbam, nem desequilibram o
texto. Naquela época muitos escravos praticavam ações isoladas para demonstrar sua indignação em
relação aos maus tratos a que eram submetidos. Entre as manifestações de indignação, a história
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registra as agressões contra os senhores ou feitores; os abortos provocados na intenção de preservar
o filho que ainda iria nascer e os suicídios, tudo isto apontando uma extrema pressão física, moral e
psicológica pelos quais os escravos passavam – “Luandi sabia também que o avô fizera tudo aquilo
em um momento de desespero. Não queria ser mais escravo” (Evaristo, 2003: 72).
Em outra ocasião a família de Ponciá recebeu um documento de doação de terras, feita pelo
Coronel Vicêncio. Mais uma vez, levado pela indignação, Vô Vicêncio, rasgou o papel, na presença
do doador. Ele sabia que muitos negros, também, haviam recebido terras, mas que estas retornaram
gradativamente aos próprios doadores ou seus descendentes. Ponciá ouvia desde pequena a história
de que naquela época os escravos pedindo ao Coronel que assinasse um documento garantindo as
terras, ele mesmo “guardou os papéis e nunca mais a doação assinada voltou às mãos dos negros.
Enquanto isso, as terras voltavam às mãos dos brancos” (Evaristo, 2003: 61-2).
Vô Vicêncio viveu muitos anos, porém, era visto como uma pessoa desequilibrada, pois ria e
chorava demonstrando descontrole emocional e
tornou-se um estorvo para os senhores. Alimentava-se das sobras. Catava os restos
dos cães, quando não era assistido por nenhum dos seus. Viveu ainda muitos e
muitos anos. Assistiu, chorando e rindo, aos sofrimentos, aos tormentos de todos. E
só quando acabou de rir todos os seus loucos risos e de chorar todos os seus
insanos prantos, foi que Vô Vicêncio se quedou calmo. (Evaristo, 2003: 51-2)

Jung nos apresenta um conceito se “anormalidade” bastante apropriado para este estudo
onde a “loucura” de Vô Vicêncio e de Ponciá sugere um conflito interno relacionado com perdas e
dores vividos na sociedade. Segundo ele
o conceito de ‘normal’ é, na verdade, uma construção ideal. Existe o que se chama
de ‘zona de normalidade’ que significa implicitamente uma oscilação do conceito
de normal dentro de certos valores limites e que, justamente por isso, não se define
com precisão. Desde que se verifique uma oscilação um pouco maior, o processo
psíquico penetra no domínio da anormalidade. Esses desvios tão freqüentes só vêm
à tona quando aparecem manifestações propriamente doentias. Quando, porém, os
sintomas se tornam claros e visíveis até para um leigo, pode-se constatar então um
‘páschein’ (que significa ‘sofrer’) psíquico, isto é, uma psicopatia. Os seus graus
mais leves são mais freqüentes do que os mais graves. Um número imenso de
pessoas ultrapassa, numa ou noutra direção, temporariamente ou cronicamente, a
zona de normalidade. (Jung, 1988: 60-1)

AS ÁGUAS
Através da apresentação das águas de um rio, o insólito surge em Ponciá Vicêncio onde a
autora se utiliza mais uma vez do simbólico para contextualizar temas sócioculturais. Evaristo faz
uso deste elemento desde o início até o final de seu trabalho.
A água, especialmente a água de rio, presente ao longo do romance possui uma
representação metafórica bastante significativa. Segundo Bachelard
a impressão de doçura que podem receber uma garganta sedenta, uma língua seca,
é sem dúvida muito nítida; mas essa impressão nada tem em comum com as
impressões visuais do amolecimento e da dissolução das substâncias pela água.
Todavia, a imaginação material está em ação; deve propiciar às substâncias
impressões primitivas. Deve pois atribuir à água as qualidades da bebida e, antes de
tudo, as qualidades da primeira bebida. Portanto, de um certo ponto de vista é
preciso que a água seja um leite, que a água seja doce como o leite. A água doce
sempre há de ser, na imaginação dos homens uma água privilegiada. (Bachelard,
1997: 163)
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No entanto, nos parece que no início da narrativa as águas aparecem como a representação
dos recursos naturais que compõem o cenário e é utilizado, também na modelagem do barro no qual
Ponciá trabalhava. Além disto, as águas se apresentam, também, como uma das belezas naturais
trazendo harmonia ao próprio texto, sendo uma sensação transferida para o leitor.
Por outro lado, a água surge na narrativa como uma representação da integração do homem
com a Natureza, nos parecendo que a autora faz uma ligação direta com as crenças e valores do
povo africanos trazidos e assimilados pela cultura afro-brasileira.
Assim, passa a utilizar esta imagem no aspecto do insólito onde sua representação ora é
marcada pelas águas do rio, ora pelo arco-íris.
Evaristo inicia o romance com a figura do arco-íris onde Ponciá integra-se com a Natureza,
numa total harmonia porque “gostava da roça, do rio que corria entre as pedras, gostava dos pés de
pequi, dos pés de coco-de-catarro, das canas e do milharal. Divertia-se brincando com as bonecas de
milho ainda no pé. Elas eram altas , e, quando dava o vento, dançavam” (Evaristo, 2003: 13).
Esta representação das águas, dada sua importância dentro do texto nos parece apontar seu
duplo significado: o real e o metafórico.
Acreditamos que com o simbolismo das águas Evaristo queira trazer nossa imaginação para
mais uma de suas dinâmicas dualistas, inseridas no texto. Isto vai ao encontro da cultura africana
onde a Natureza deve ser respeitada e mantida como um símbolo de sacralidade, numa relação céu e
terra. Contextualizando este momento Ponciá, em seus pensamentos, constata que “fazia tanto
tempo que ela não via a cobra celeste. Na cidade, depois de tantos anos fora da terra, até se esquecia
de contemplar o céu. Entretanto, desde cedo, ao acordar com a costumeira angústia no peito, sem
querer olhou o céu, como se pedisse a Deus socorro” (Evaristo, 2003: 14).
A água é um constituinte fundamental na formação da vida. Sua principal característica do
ponto de vista químico é a dissolução. A água tem o poder de dissolver um grande número de
substâncias, transformando-as em outras.
A água aparece em diversas culturas como fonte de vida, mas não apenas em seu sentido
físico. Encontramos vários mitos que nos remetem ao simbolismo da água. Antes mesmo das
pesquisas científicas iniciarem, os antigos filósofos e anteriores a eles, as religiões, já nos traziam o
conceito dissolvente da água, por isto, simbolicamente, ela provoca a dissolução num nível mais
profundo do ser. O poder da água se revela na dualidade em que dissolve; destrói, mas, também,
(re)cria; (re)constrói.
Desta forma surgem os mitos ligados à fertilização e grande parte das apresentações míticas
evoca o poder da criação, onde se encontram a Grande-Mãe; a Sábia; a que contém a vida; etc.
Nesta relação está tanto a terra, que faz germinar, quanto à própria mulher, que acolhe em seu
ventre o gérmen da vida.
Como a idéia da água está ligada à vida, por analogia, as fonte; os córregos; a chuva; os
lagos e os mares passaram a ser lugares sagrados. Com isto o arquétipo da água tem grande
representação para o homem, já que tudo que ela produz fisicamente, numa estrutura planetária,
passa a ser percebido pelo homem, no nível mais íntimo de seu ser, interferindo em sua capacidade
de criação e regeneração.
O insólito é trazido ao texto através da água quando a autora evoca simbolicamente aquela
que gesta: a mãe; a própria água e os elementos que acolhem e nutrem a própria narrativa,
provocando uma transformação, uma (re)criação da vida. “Maria Vicêncio se alegrou, o tempo de
conduzir a filha à casa, à beira do rio estava acontecendo. Ponciá voltaria ao lugar das águas e lá
encontraria a sustância, o húmus para o seu viver” (Evaristo, 2003: 125).
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O ARCO-ÍRIS
O arco-íris surge ao longo do texto como um símbolo de dualidade. Nesta dinâmica ele
surge trazendo a oposição feminino e masculino a partir de uma lenda em que diz que aquele que
passar embaixo do arco-íris troca de sexo. Assim, “quando Ponciá Vicêncio viu o arco-íris no céu,
sentiu um calafrio. Recordou o medo que tivera durante toda a sua infância. Diziam que menina que
passasse por debaixo do arco-íris virava menino” (Evaristo, 2003: 13). Com isto a autora aponta um
dos temas que se desenvolve em seu romance, trazendo as questões de gênero que possui uma
ligação direta com a própria construção identitária. Não apenas da mulher, mas, sobretudo, da
mulher negra. Surge com isto, outra questão, desta vez ligada ao elemento étnico. E para abordar tal
assunta Evaristo lança mão da figura do arco-íris trazendo o insólito para seu texto.
Na dualidade do arco-íris surge, também, a própria religiosidade percorrendo o texto
paralelamente com os outros temas. Desta forma o arco-íris recebe diferentes nomes para o mesmo
significado, relacionando-os à crença religiosa dos afro-descendentes evocando uma cosmogonia
trazida pelos ancestrais africanos. Assim Ponciá relacionava-se com o arco-íris nomeando-o de
diferentes maneiras e
ela ia buscar o barro na beira do rio e lá estava a cobra celeste bebendo água. [...] às
vezes, ficava horas e horas na beira do rio esperando a colorida cobra do ar
desaparecer. [...] o arco-íris era teimoso! [...] juntava, então, as saias entre as pernas
tampando o sexo e, num pulo, com o coração aos saltos, passava pordebaixo do
angorô. (Evaristo, 2003: 13)

Estes nomes estão todos relacionados com um dos Orixás pertencentes à Cosmogonia
africana. Oxamaré, este Orixá, representa a dualidade, portanto, quando Conceição Evaristo traz a
lenda do arco-íris está evocando a simbologia daquele Orixá. Na Cosmogonia africana, Oxumaré,
apresenta-se através dos aspectos femininos, durante seis meses do ano e, nos outros seis meses,
apresentar-se através dos aspectos masculinos, além de fazer a ligação do céu com a terra. Este
Orixá, também, pode ser representado por uma cobra colorida, explicando assim, as várias
denominações que Evaristo dá para o arco-íris, dentro do romance. Jung ressalta a importância da
harmonização dos homens com a natureza falando dos deuses
desde tempos imemoriais, a natureza teve uma alma. Pela primeira vez agora
vivemos em uma natureza inanimada e secularizada. Ninguém pode negar o papel
fundamental desempenhado pelas potências da alma humana, a que se chamou de
‘deuses’, no passado. Um simples ato de explicação racional e não os fatores
psíquicos que lhe correspondem como por exemplo a sugestibilidade, a falta de
critério, a ansiedade, a tendência para superstições e preconceitos, em suma, todas
as qualidades conhecidas que possibilitam a possessão, tornou sem validade os
espíritos da natureza. (Jung, 1988: 32)

Portanto, a religiosidade, tão presente na cultura afro-brasileira, aparece ao longo do texto,
trazendo para nosso imaginário um arco colorido envolvendo o texto de seu início, “quando Ponciá
Vicêncio viu o arco-íris no céu” (Evaristo, 2003: 13), ao final, onde se vê “lá fora, no céu cor de
íris, um enorme angorô multicolorido se diluía lentamente, enquanto Ponciá Vicêncio, elo e herança
de uma memória reencontrada pelos seus, não se perderia jamais, se guardaria nas águas do rio”
(Evaristo, 2003: 128).
Assim, Conceição Evaristo, traz o insólito para dentro do texto, não como estranhamento,
porém como um facilitador das inúmeras interpretações que o verdadeiro leitor é capaz de fazer,
onde o que se torna insolitude para uns, ganha outra dimensão para outros.
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AMIZADE, PAIXÃO E MORTE:
O INSÓLITO EM FAZES-ME FALTA, DE INÊS PEDROSA
Ana Maria Abrahão dos Santos Oliveira *

Se ninguém pode atenuar ou anular a responsabilidade do
outro sobre sua própria morte e não pode, no sentido estrito,
morrer pelo outro, isso implica que o morrer não é somente
uma determinação extrínseca da existência, um “acidente”
da substância “homem’, mas, ao contrário, um atributo
essencial deste. (Dastur, 2002: 71)

Utilizando uma técnica narrativa simples em que apenas duas vozes se entrecruzam,
representando também o olhar de duas gerações, constrói-se o romance Fazes-me falta (2006), de
Inês Pedrosa. Representa a trajetória de uma amizade profunda que está no limiar da paixão.
A estância narrativa é construída por cinqüenta textos em que falam as duas vozes em
questão, num diálogo espectral, visto que a voz que o inicia é a de uma mulher que acaba de morrer.
Essa mulher não só toma a iniciativa do diálogo como também escolhe os temas sobre os quais os
dois falarão ao longo de toda a narrativa. A outra voz é a de um homem mais velho e que se sente
viúvo, embora nunca tivessem firmado um compromisso amoroso. Segundo Françoise Dastur, “os
homens das sociedades arcaicas repugnavam a idéia de uma destruição definitiva e total e
consideravam que os mortos continuavam a levar ao nosso lado uma vida invisível e não cessam de
intervir no curso da existência daqueles que chamam a si mesmos de vivos” (Dastur, 2002: 17).
É a própria Inês Pedrosa quem explica o porquê de a iniciativa do diálogo pertencer à
mulher, o motivo pelo qual ela é quem decide sobre que temas vão dialogar: “a voz masculina que
se contrapõe a ela é a de um homem ainda formado pela cartilha do macho guerreiro português, cuja
regra número um é a camuflagem dos afetos” (Araújo, 2007: 17).
O diálogo é iniciado por uma mulher morta que vê o seu “amigo” de onde está (apenas ela
pode vê-lo, o inverso não acontece). Mas é como se ele pudesse sentir a presença dela, por isso,
prossegue com o diálogo. Esse tipo de narrativa, a nosso ver, aproxima-se do maravilhoso, conceito
cunhado por Todorov:
[O] “maravilhoso puro” [...] não tem limites claros [...] os elementos sobrenaturais
não provocam qualquer reação particular nem nas personagens, nem no leitor
implícito. Não é uma atitude para com os acontecimentos narrados que caracteriza
o maravilhoso, mas a própria natureza desses acontecimentos. (Todorov, 2004: 5960)

Desse modo, a escritura de Inês Pedrosa nos conduz ao sobrenatural – a morta que tem
saudades do “amigo”, que sente em sua mão as unhas dele, que sente desejo: “as tuas unhas
arranhando a pele da minha mão, pensas que não as senti? [...] como pode um corpo morto sentir o
que quer que seja? [...] Precisei de morrer para te desejar” (Pedrosa, 2006: 127).
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De um “lugar sem lugar”, “limbo” ou “noante”1 , é que ela inicia o diálogo. A personagem
assume a sua condição de morta precoce e que deseja ainda despedir-se do mundo que deixou e do
homem a quem chama “meu amigo”, mas por quem nutre um sentimento que se mostra como algo
mais pungente que a amizade. Para realizar o seu desejo, faz um pedido a Deus: que ela esteja mais
um pouco com aquela pessoa que é tão cara para ela.
Agora que saí do corpo que fui – para me tornar pólen, poeira nos teus olhos, pura
imaginação de mim – imagino-o melhor ainda, ébrio de luz, [...]
Despojada de corpo é-me mais fácil transformar-me no próprio balouço, na luz
dançante de que ele é feito. [...] peço-Lhe que me deixe matar saudades desse
mundo que deixei tão de repente. (Pedrosa, 2006: 10)

Ele, ao contrário dela, não crê na transcendência, sendo esse um dos pontos de discordâncias
entre ambos, por isso lança um apelo de um descrente a um Deus que, no seu entender, não queria
ouvi-lo: “Deus omnipotente em que não creio, acorda do Teu sono eterno e vai dizer à minha amiga
o obrigado que eu não soube sussurrar-lhe ao ouvido. Não te faças de surdo, Deus cruel e ocioso”
(Pedrosa, 2006: 31).
No decorrer da narrativa, surgem as razões pelas quais os dois se afastaram antes da morte
dela. Inicialmente optam por serem apenas amigos, pois ambos já viveram vários desencontros
amorosos, várias frustrações no campo das paixões. Entretanto, ao tentar evitar o amor e
alicerçarem a opção que fizeram de se unirem apenas por laços de amizade, não conseguem segurar
as rédeas do desejo e, embora não tenham vivido uma relação mais íntima, confessam um ao outro
sua paixão (iminente) após a morte dela.
Zigmunt Bauman, em Amor líquido (2004), assevera que o amor, assim como as relações
políticas, sociais e culturais nos tempos atuais, é vivenciado de forma instável, insegura. As relações
nunca estiveram tão frágeis, sempre na iminência da ruptura, embora haja liberdade como jamais
houve antes na escolha dos parceiros e nas variadas modalidades de relações amorosas. O mundo
instantâneo, em que tudo se torna efêmero, há que se preparar sempre para viver um novo
relacionamento, pois estamos propensos às relações descartáveis, assim como agimos com os
objetos que utilizamos no nosso cotidiano. No entanto, não obstante a efemeridade das relações, há
sempre o receio da perda do ser amado, pois “separar-se do ser amado é o maior medo do amante, e
muitos fariam qualquer coisa para se livrarem de uma vez por todas do espectro da despedida”
(Pedrosa, 2006: 32-3). A personagem, por sua vez, tenta se justificar ao afirmar que poderia tratar
os sentimentos de forma totalmente racional e equilibrada.
Arrumei os amores, é a primeira regra da vida – saber arquivá-los, entendê-los,
contá-los, esquecê-los. Mas ninguém nos diz como se sobrevive ao murchar de um
sentimento que não murcha. [...] Não há explicações para o desaparecimento do
desejo, última e única lição do mais extraordinário amor [...]
Como é que, de um dia para o outro, a sua voz deixou de me procurar e eu deixei
que a minha vida dispensasse o espelho da tua? (Pedrosa, 2006: 168)
[Fala do personagem:] Organizei minha existência por iluminações. Desta forma,
todo o amor e todas as vitórias me eram permitidas: já estava morto. Estrangulava
as paixões no berço, o que tem a vantagem de as tornar estéreis. (Pedrosa, 2006:
49)

É a própria autora quem fala a respeito desse relacionamento, numa entrevista em que diz
que gostaria de derrubar a idéia de que, quando um homem e uma mulher se admiram mutuamente,
tem que haver obrigatoriamente, a relação sexual (Cf. Círculo dos Leitores, 2008).

1

Na entrevista À beira da escrita, um anjo, Inês Pedrosa esclarece que escolheu a palavra “noante”, que teria o
significado de “bolha em suspensão, uma bolha de sabão”, pois “queria uma palavra redonda”. Não quis a palavra
limbo, por esta ter uma conotação religiosa. “Noante é assim esse lugar onde não se esteve antes”.
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Em uma das falas do personagem, ele afirma o quanto desejava amá-la. Era o amor
“racionado” que esperava para se manifestar, mas que não teve tempo para isso, pois foi
surpreendido com a morte dela. “eu queria agora dar-te o amor total e infantil que tinha para te dar.
Racionei-o a vida inteira como a porra do chocolate de leite – por que vivemos como se o tempo
nos pertencesse infinitamente, como se pudéssemos repetir tudo de novo, como se pudéssemos
alguma coisa?” (Pedrosa, 2006: 31).
A fala do personagem também evidencia a questão do desejo que está presente do princípio
ao fim da narrativa. É um desejo que, contido, manifesta-se apenas de modo contundente, após a
morte da mulher.
Sobre a complexidade dos desejos e dos sentimentos, afirma Adauto Novaes (2002: 11):
“Acontece com os afetos e desejos o mesmo que acontece com a liberdade: uma prodigiosa
desatenção, [...] um estado de perturbação provocado pela imaginação delirante. Apesar disso uma
força estranha conduz o espírito a desafiar o obscuro, o dissimulado, o ausente”.
Ainda sobre o desejo, sua relação com a memória e com o objeto de desejo ausente, assevera
Marilena Chauí (2002: 25):
o desejo não se confunde com a necessidade ou com o apetite vital, sempre
dirigidos a algo presente, destinados a ser suprimidos pelo consumo imediato do
que lhes traz satisfação. A relação com a memória é a relação com o tempo e o
desejo se constitui como temporalidade, aptidão do sujeito para protelar
indefinidamente a satisfação, desligando-se do dado presente, encontrando
mediações que o remetem ao ausente. (Chauí, 2002: 25)

Do “lugar”, “não lugar” ou “noante” onde está vê o seu amigo ou amado, vê o quanto ela era
importante para ele. Sente a morte como um “presente obrigatório”, de onde pode fazer uma
retrospectiva de sua vida, que se inicia antes mesmo de sua concepção. A amizade parece ser uma
espécie de defesa diante da possibilidade do amor.
Tomei a amizade como uma versão adulta do amor, o que significa que transferi
para a casa dela a artilharia pesada do meu batalhão de afetos. Substituí o Príncipe
Encantado pelo Amigo Maravilhoso. [...] Nada poderia nos separar, porque
estávamos naturalmente livres das armadilhas do desejo, da via sacra da posse e do
sacrifício. (Pedrosa, 2006: 39)

A personagem morta fala da finitude, maior temor de todos, de como ela, no seu “estado”,
pode ver a maneira como as pessoas a olham, prenunciando assim, seu próprio futuro.
Nas palavras de Schopenhauer (2004: 72-3):
A morte é a grande correção infligida pelo curso da natureza à vontade da vida e ao
egoísmo que é o elemento essencial a ela: pode ser concebida como uma punição
para nossa existência. É a ruptura dolorosa do nó que a procriação atou como
volúpia, é a destruição violenta, proveniente de uma força externa, do erro
fundamental de nosso ser: é a grande desilusão. Somos, no fundo, alguma coisa que
não devia ser, por isso deixamos de existir. O egoísmo consiste, na verdade, no fato
de o homem limitar toda a realidade à própria pessoa [...] A morte o faz conhecer o
engano, ao suprimir essa pessoa: agora a essência do homem, que é a sua vontade,
viverá daqui para frente apenas nos outros indivíduos.

Durante a narrativa, percebe-se uma das razões mais relevantes para que o casal se separe e
só se reencontre após a morte da personagem: a opção política dela. A personagem preocupava-se
com os destinos políticos do seu país – cita a Revolução dos Cravos –, com o sofrimento das
meninas de alguns países da África, com as agruras por que passavam os mais pobres e sem defesa.
Ele, com perfil que, aparentemente, se aproxima mais do liberalismo; ela, com uma postura próxima
do socialismo.
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Deus é misericordioso; põe-me diante de ti, em vez de me despachar a alma para
um desses países onde as mães mutilam as próprias filhas, cortando-lhes o próprio
sexo à faca e cosendo-as com espinhos. Ouço continuamente o grito dessas
meninas – acordei com eles a vida inteira. Abria os olhos escutando concretamente
esses gritos vindos da Somália ou do Sudão, esses gritos que podiam ser meus.
Julgava possuir todas as chaves do sofrimento. Chamavas-me presunçosa, talvez
tivesses razão. Não há entendimento para o sofrimento do outro – só essa distância
paternalista a que, nos casos felizes, se chama compaixão. E isso pode bastar como
método de guerrilha, mas não como teoria de superação. [...] defendias com
ferocidade o liberalismo, dizias-te roubado quando ouvias falar em projectos de
integração de marginais. (Pedrosa, 2006: 39; 60)
[Fala do “amigo”:] Não querias saber – preferiste sempre ver os bombeiros que
salvam, os Mandelas que resistem, os jovens capitães que nos entregam a liberdade
de cravo na mão e voltam para casa. (Pedrosa, 2006: 43)

No decorrer da narrativa, o personagem sente-se culpado por não ter feito algo para evitar a
morte precoce da “amiga”. Em alguns momentos, chama-a de Sininho – a fada da história de Peter
Pan, personagens que moram na Terra do Nunca, onde vivem apenas crianças que nunca crescem e,
portanto, nunca morrem. “Como a fada de Peter Pan, refilavas muito e espalhavas pó de ouro em
tudo o que tocavas” (Pedrosa, 2006: 80).
No desfecho da história, a personagem morta vê uma jovem que corre o risco de ser
atropelada numa estrada e apela para o seu “amigo” que a salve, que não a deixe morrer
precocemente e o convida para ir aonde ela está. Ele, por sua vez, enxerga a jovem e vê nela a sua
“amiga”, empurra-a para a calçada e deixa-se morrer para que aconteça o “encontro definitivo”
entre os dois.
[Fala da personagem:] Depressa. A rapariga deixa os livros cair na estrada e o
autocarro não terá tempo de travar antes que ela a apanhe. [...] Desta vez, podes
salvar alguém. [...] Vem, não tenhas medo, lança-te sobre essa menina que te sorri
como eu e salva-a. Estou à tua espera num sítio onde as palavras já não magoam,
não ferem, não sobram nem faltam. Esse sítio existe. (Pedrosa, 2006: 235)
[Fala do personagem:] Os teus livros desmoronam-se no meio da estrada [...]
Ajoelhada no meio da estrada sacodes tranquilamente cada livro. [...] Voas atrás
delas sem perderes o sorriso. [...] Mas sou eu quem de repente corre em sonho de
vôo. Empurro-te para o passeio, o teu corpo ágil salta para a vida no último
instante, ouço ainda os trovões desesperados do autocarro. Entras por dentro da
minha carne, [...] rebentas-me com os vidros. E vejo-te lá em baixo, correndo agora
através do jardim [...] Mas já não me lembro como era, fica longe, longe, cada vez
mais longe. (Pedrosa, 2006: 236)

Fazes-me falta é um romance que traz à tona a imensa angústia vivida pelo ser humano
moderno: a solidão, o receio de envolvimento com o outro, o medo da perda que se apresenta como
uma ameaça constante nos tempos atuais. Num mundo identificado por Bauman (2004) como
líquido, em que há uma enorme fluidez nos laços humanos, que, por isso mesmo, tornam-se
extremamente frágeis, o amor e a amizade são vivenciados de modo inseguro. Buscam-se parceiros
(as) cada vez mais ideais, porém parece impossível encontrá-los (as). Tudo é efêmero, descartável,
volátil. Há sempre o desejo de começar novos relacionamentos, sem excluir a possibilidade de que
surjam outros. Ainda segundo o autor polonês, o homem moderno não deseja apaixonar-se
verdadeiramente para que se abra um espaço para novas aventuras, novas experiências, numa busca
insaciável pela felicidade, que se apresenta como algo inalcançável. Como conseqüência de tudo
isso, o ser humano está cada vez mais solitário.
Com uma linguagem romanesca simples e com toques poéticos, a obra de Inês Pedrosa
representa com grande sensibilidade e delicadeza, questões extremamente pertinentes da vida do ser
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humano: as relações afetivas e a dor da perda definitiva; trazendo assim, para o universo literário,
temas tão caros ao ser humano nos tempos atuais.
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QUESTIONAMENTO EM TORNO DA PARTIDA
André Luís Borges de Oliveira *

Aonde nós vamos?
– Sempre para casa.
(Novalis Apud FORSCHUNGSPORTAL)

A pergunta pelo fim. Uma pergunta importante e que corriqueiramente se faz de diversas
maneiras, como, por exemplo: o que há ou para onde nós vamos depois da morte? Como seria se...?
E depois, e depois? Nesse caso, temos uma resposta objetiva e universal: casa. É uma resposta
muito simples, que parece até perguntar mais pelo próprio ato de ir – aquele “aonde nós vamos?”
presente em todas as perguntas sobre o que há depois e sobre o fim – do que pelo ponto de chegada
propriamente. Ambas, tanto pergunta quanto resposta, apontam para o essencial, o que está presente
em toda pergunta como em toda resposta pelo fim.
Isso a que se chama fim se coloca diferentemente nos dois versos da epígrafe. No primeiro
se interroga a respeito da partida; no segundo, afirma-se o lugar para onde toda partida chega.
Contudo, se toda partida chega ao mesmo, conclui-se que toda partida parte do mesmo, ou seja, de
casa: “[...] tudo é um” (Heráclito, 1991: 50). Toda partida é vista como um encontro ao chegar mais
próximo à medida que se afasta de casa. Esse eterno retorno, no sentido heraclítico do termo, nada
mais é do que a partida do mundo que nunca nos abandona e nunca poderá abandonar, pois na
vontade de ir embora já subjaz a possibilidade dada pelo mundo de ir embora e ter vontade.
Ainda que o traçar do mesmo traço traga sua estranheza como algo redundante e
desnecessário, isso não parece impedir que ao menos se rabisque, ou seja, que se pergunte em busca
de algo e que se responda pondo-se à disposição da partida. Isso nos leva a suspeitar de que a casa,
nosso mundo, só se constitua a partir de seu aparente abandono. Morar significando também não
morar, ir embora para se estar a caminho de retornar para um dia ir embora novamente; eis os
alicerces do nosso mundo, sua própria destruição e reconstrução de seus destroços.
Em Assim falou Zaratustra temos o desabrochar de um mundo pela partida na organização
da obra, revelando o caráter intrínseco entre partida e mundo. Ela fala da chegada de um homem
que haverá superado tudo o que antes se conhecia como homem. E como ela conta essa chegada?
Pela partida de Zaratustra de sua terra natal para a montanha, da montanha para junto dos homens,
seguido de seu retorno à montanha. Já no início do livro nos deparamos com o dilema de Zaratustra
e sua partida. Por longos anos viveu Zaratustra feliz na montanha, mas ele havia mudado e isso
indicava que precisava mudar seu mundo e descer da montanha.
Na verdade, ele é seu mundo, sair da montanha é permanecer no mundo. Continuar nela, se
assim fosse possível, mostraria também a permanência no mundo como possibilidade deste. O que
talvez pudesse acontecer seria um certo desrespeito, como se a resposta à pergunta de Novalis
paralisasse a vontade de caminhar o caminho que se caminha: “Vê! Esta taça quer voltar a esvaziarse e Zaratustra quer voltar a ser homem” (Nietzsche, 1981: 27). O respeito advém também dessa
*
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dinâmica de retorno e partida, basta pensarmos que ela provém de respectus, palavra latina que
dizia “ação de olhar para trás” (Houaiss, 2002). Na compreensão temporal linear no mundo latino,
olhar para trás denotava acolher os que vieram antes como os idosos, os mitos, as tradições e as leis,
mas também considerar os que foram ultrapassados, isto é, a justa medida do vencedor perante os
vencidos.
O desenrolar da obra e suas questões dá-se em constante inda e vinda, logo é vital entender o
respeito por esse viés para que haja sentido dentro da narrativa. Convém notar, como diferença do
modo latino, que Zaratustra está numa montanha, e não se trata de olhar para trás, mas sim de
descer. O mundo de Zaratustra se constrói, não num plano horizontal, mas numa vertical de
ascensão e descensão. Seu animal é a águia, seu rival é o espírito da gravidade, o peso mais pesado;
temos, pois, uma escala de valores no qual o respeito se conjuga nessa travessia de querer e precisar
galgar novos andares. Respeitar à medida que sobe. Porém, seu animal também é a cobra e sua
abundância nas alturas configura o presentear-se. Oferecer seu mundo àqueles que o desejarem e
precisarem, isso implica em retornar ao que um dia fomos ou poderíamos ter sido. Respeitar à
medida que desce.
somente como símbolo da mais alta virtude, chegou o ouro a ser o valor mais alto.
Igual ao ouro, reluz o olhar do homem dadivoso. O brilho do ouro reconcilia o sol e
a lua.
[...] Tornar-vos vós mesmos oferendas e dádivas, é essa a vossa sede; e, por isso,
tendes sede de acumular, na vossa alma, todas as riquezas (Nietzsche, 1981: 89).

É importante ressaltar aqui que a questão da vontade está em todo momento presente no
mundo de Zaratustra, embora a questão da partida e do mundo possa se desenvolver fundamental e
anteriormente à da vontade. Para Zaratustra, não basta ser seu mundo, é preciso querer ser seu
mundo para sê-lo em plenitude. A fim de esclarecer melhor esse impasse entre vontade, sem
vontade e plenitude, vejamos o exemplo onde Zaratustra dialoga com o sol, seu íntimo: “Como tu,
devo ter o meu ocaso, segundo dizem os homens para junto dos quais quero descer” (Nietzsche,
1981: 27). Ter um ocaso é a tentativa de traduzir do original o verbo untergehen que literalmente
significa ir para baixo, mas também pode significar afundar-se, ir ao fundo; pôr-se; acabar, perecer,
declinar. Zaratustra precisa declinar. Zaratustra quer descer para junto dos homens. Qual a relação
entre precisar e querer?
Retomando Novalis, podemos observar a força assertiva que o advérbio sempre exerce no
poema, restringindo e limitando a pergunta emblemática que são duas simultaneamente: quem está
a caminho pergunta pelo sentido do seu caminhar; quem está na iminência de caminhar pergunta
pelo sentido porvir, a saber, este receia dar o primeiro passo, aquele anseia o último, ambos fazem
do caminho sua experiência. A resposta à tensão não desfaz com ela, mas a transforma da seguinte
maneira: o receio da primeira vez não há, porque se sempre vamos para casa, é porque já fomos
para casa; e mais, ir para casa, nosso lar, não nos é estranho e novo, mas familiar e conhecido. O
anseio de terminar também não há mais, porque nunca se dá o último passo.
É difícil de justificar, apenas pelo poema, que nunca se chega, e as interpretações mais
comuns dele afirmam que, sim, se chega, daí a motivação patriótica dada aos versos e ao poeta.
Embora também possam ser isso, não se pode afirmar com certeza somente pelos dois versos.
Contudo agora, retomando o Zaratustra como aquele que pergunta aonde ir e tem como resposta
“para casa”, podemos afirmar com maior segurança que “o que há de grande, no homem, é ser
ponte, e não meta: o que pode amar-se, no homem, é ser transição e um ocaso” (Nietzsche, 1981:
31).
Sem anseio e receio, fica a cargo do advérbio limitador sempre trazer de novo o ilimitado
para a asserção poética. O “sempre” oferece incessantemente, em sua abundância temporal, aquilo
que jamais pode ser abandonado, o que é preciso. O que é preciso pode ser querido ou não, querer o
caminho é também não querer o caminho na decisão intrínseca de cada caminho, que é uno, nosso
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“sempre para casa”. Todo não querer algo vem com um querer de algo; na dor do que é
fundamental, o que é preciso pode conflitar com a vontade; assim, Zaratustra quer descer e precisa
declinar, ao mesmo tempo que precisa, mas não quer abandonar seus amigos.
O enfrentamento dessa dor de fazer o que é preciso, a alegria de querer o que se tem ou
simplesmente por não querer o que todo mundo quer, traz à tona outro fator importante da partida:
sua capacidade congregadora. Pelo poema pode se constatar no mínimo duas pessoas no discurso,
pois além de ter uma pergunta e uma resposta insinuando um diálogo, principalmente a pergunta se
faz no plural. Ainda que fosse alguém refletindo sobre partir, o uso do pronome nós revela que mais
alguém está ali, participando daquele questionamento.
Quando Zaratustra opta por deixar seus amigos, seguir seu caminho afetou os caminhos
deles. É bem provável que, assim como Zaratustra, seus amigos tenham ficado tristes por sua
partida, mas o impacto não se restringe ao emocional envolvido. Em Novalis, a pergunta feita em
nós não possui respostas específicas a cada um dos envolvidos, simplesmente “para casa”. Assim
como cada um tem sua moradia, e já vimos a analogia entre casa e mundo, cada homem tem um
mundo no qual ele reside. São as singularidades que fizeram ora Zaratustra ficar na montanha, ora
descer; que fizeram uns nem se aproximar da montanha. Mas não é o que trata a resposta. Ela evoca
a casa, onde moram os homens. Mais uma vez, agora com a resposta, ela se faz múltipla e ambígua.
A presença de todo existente exercendo existência, mesmo que silenciosa, em cada existente,
porque todos retornam para casa.
Numa determinada passagem do livro, Zaratustra se compara a um mar e os demais homens
a um rio imundo e afirma que é preciso ser mar para não se sujar ao receber as águas desse rio.
Qualquer mar se suja com águas sujas, mas para o rio a presença do mar é muito mais notável.
Nesse sentido, a pergunta e resposta de uns tem maior efeito sobre alguns do que sobre outros.
Todavia, o que se chamou de efeito, diz pouco a respeito da gravidade da situação. Basta
lembrarmo-nos das diversas acepções que a palavra de Zaratustra recebia: ora rivalizado, ora
adorado, ora ignorado.
Tratemos melhor a questão pensando em outra grande obra, “A terceira margem do rio”, de
Guimarães Rosa. Em Assim falou Zaratustra, todo o desenvolvimento da trama se passa quase que
integralmente por Zaratustra, alguém empenhado a querer, amar, seguir o seu próprio caminho, ou
seja, desabrochando suas possibilidades. Pois bem, ao assumir que a partida não é solitária,
causando interferência nos demais seres, era preciso também reconhecer essa influência do ponto de
vista de quem a sofre. Por isso escolhemos a estória de Rosa, pois ela relata os acontecimentos, não
de quem os vive diretamente, mas de quem assiste e é exigido se colocar diante de uma partida num
sentido radical e essencial.
Primeiramente, o que seria esse sentido radical de partir?
Sem alegria nem cuidado, nosso pai encalcou o chapéu e decidiu um adeus para a
gente. Nem falou outras palavras, não pegou matula e trouxa, não fez a alguma
recomendação. Nossa mãe, a gente achou que ela ia esbravejar, mas persistiu
somente alva de pálida, mascou o beiço e bramou: – “Cê vai, ocê fique, você nunca
volte!” Nosso pai suspendeu a resposta. Espiou manso para mim, me acenando de
vir também, por uns passos. Temi a ira de nossa mãe, mas obedeci, de vez de jeito.
O rumo daquilo me animava, chega que um propósito perguntei: “– Pai, o senhor
me leva junto, nessa sua canoa?” Ele só retornou o olhar em mim, e me botou a
bênção, com gesto me mandando para trás. Fiz que vim, mas ainda virei, na grota
do mato, para saber. Nosso pai entrou na canoa e desamarrou, pelo remar. E a
canoa saiu se indo – a sombra dela por igual, feito um jacaré, comprida longa.
(Rosa, 1988: 32)

Como quando Zaratustra deixou seus amigos, aqui o pai se despede de sua família. Alguns
diriam que ele não os amava, e se não podemos ter certeza disso, certamente algo de importante
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havia entre eles, que justificou a despedida. Para alguém que estava se preparando para passar anos
sem precisar falar, oferecer algumas palavras ou gestos é de sumo valor. Temos aqui aquela tensão
de dor entre precisar e querer: era preciso que este homem deixasse ir sua família mesmo sem
querer isso. Os motivos são desconhecidos, e talvez irrelevantes, quando tomamos consciência do
que precisamos fazer.
O homem partiu, assim como Zaratustra. Ele nem sempre tinha claro se o que fazia era o que
deveria ser feito, mas quase nunca isso o impedia de fazê-lo. A família e os vizinhos do homem na
canoa desconheciam seus motivos e tentaram inventar alguns, como um pagador de promessas, um
louco, um escolhido por Deus como Noé. Ninguém o compreendia ao certo e isso os incomodava
silenciosamente, como se um chamado contínuo os forçasse a sair de canoa também, o que era
temido, execrado.
Havia de ser loucura, pronto. Era uma doença que podia ter uma cura, e por longos anos sua
família zelava ao longe pelo pai indiferente. Zaratustra por inúmeras vezes abominava o que as
pessoas haviam de ter a dizer a respeito dele. Também foi tido como louco e até como digno de
louvor, mas Zaratustra não os dava ouvidos, não eram seus amigos, diferentemente dos animais, do
sol, de alguns poucos. Eles ouviam a pergunta velada de Zaratustra: “aonde nós vamos?” e a
respondiam.
Um dia, depois de tantos chamados, um deles foi atendido pelo pai: “Pai, o senhor está
velho, já fez o seu tanto... Agora, o senhor vem, não carece mais... O senhor vem, e eu, agora
mesmo, quando que seja, a ambas vontades, eu tomo o seu lugar, do senhor, na canoa!...” (Rosa,
1988: 38). Convidado a retornar, novamente o pai se prepara para partir e deixar sua canoa. Mas o
filho não compartilhava do mesmo ímpeto e, por fim, se acovardou. Desde então, jamais viu o pai.
Zaratustra tem um encontro próximo a esse, pois problemático. O jovem, a promessa ainda
não cumprida, é alguém que Zaratustra reconhece como digno, mas que teme que seu potencial de
mar se dissipe no rio imundo. Outros já assistira declinarem a ponto de mal-dizerem o que foram e
os que ainda persistem no caminhar próprio pela pergunta que a todos é igual.
Por fim, temos um filho derrotado com ele mesmo, duvidando de sua existência diminuída
por não ter conseguido assumir os riscos de trocar de lugar com o pai. Ele devia ter trocado? Podia
ter trocado de fato? Ou foi mais um ímpeto, motivado por um desconhecimento do próprio
caminho? Zaratustra já está velho quando do fim do livro e ainda não terminou sua obra. Espantouse com novas conclusões. Seus filhos estavam próximos, seu animal também. Em ascensão,
“ardoroso e forte, como um sol matinal surgindo detrás de escuros montes”, ele abandonou sua
caverna retornando para o início do livro, refazendo todo o percurso para mais uma vez responder a
questão que sempre está a caminho e que só se responde a caminho: “Obrigais todas as coisas a ir a
vós e a estar em vós, para que voltem a fluir do vosso manancial como dádivas do vosso amor”
(Nietzsche, 1981: 89).
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MÁRCIO SOUZA:
CAMINHOS E DES-CAMINHOS DE UMA CALIGRAFIA
Ataide José Mescolin Veloso *

Uma introdução ao estranhamento
Em “A arte como procedimento”, Chklóvski defendia a idéia de que a arte visa a passar a
sensação da coisa vista e não da coisa reconhecida. Na arte, é desenvolvida a representação insólita
das coisas, pois nesta, a exploração da forma confusa permite que a dificuldade e a duração da
percepção aumente. Na arte, o que está feito não é o mais importante. O processo de recepção é que
importa, portanto, ele deve ser um fim em si mesmo e, conseqüentemente, prolongado (Cf. Ferrara,
1986).
No referido ensaio, Chklóvski leva a cabo uma reação à teoria da imagem. Para ele, a
imagem não poderia ser empregada como um recurso explicativo, uma vez que ela não é mais
simples do que o conceito que busca ilustrar. Na verdade, a imagem é uma possibilidade de que o
artista dispõe para criar um universo perceptível e denso. O pensamento sustentado por imagens não
é determinante, ou seja, a unidade das diversas manifestações artísticas não depende da existência
de imagens.
O fundamental, na concepção de Chklóvski, é que o artista seja capaz de provocar
estranhamento, ultrapassando o que é habitual e rotineiro, transpondo, assim, o universo para uma
esfera de percepções inusitadas. Desse modo, o objeto é deslocado de seu contexto habitual e sua
face insólita vem à tona, o que torna possível a demolição de clichês e de associações
estereotipadas. Ao receptor é imposta uma complexa percepção sensorial do universo. “Devemos
extrair o objeto de seu envoltório de associações habituais. Devemos virar o objeto como uma lenha
no fogo” (Chklóvski, 1978: 217).
Na teoria chklóvskiana, a função do artista é retirar das palavras e dos conceitos todo e
qualquer sinal distinto de nobreza. “O artista é instigador da revolta dos objetos. Com os poetas, os
objetos se insurgem, rejeitam seus nomes antigos e adquirem um sentido suplementar com um
nome novo” (Chklóvski: 1978: 217).
De fato, o escritor opera um deslocamento semântico: uma determinada idéia é retirada do
universo semântico do qual fazia parte e é inserida em um outro universo. A palavra nova se associa
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ao objeto como uma espécie de nova vestimenta. A insígnia que sustenta o objeto é removida: esta é
uma das maneiras de transformar o objeto em uma obra de arte, tornando-o perceptível.
Criar efeitos e situações de estranhamento não significa que o simples irá dar lugar ao
elaborado, mas sim ao extraordinário, ao singular. “O produto difuso, oblíquo, é um obstáculo à
comunicação, é uma contracomunicação que torna mais difícil e, por isso mesmo, mais fértil a
percepção que o receptor passa a ter do universo” (Ferrara, 1986: 35).
Um dos pressupostos da teoria de Chklóvski é o de que causar estranhamento implica a
criação, por meio da linguagem, de circunstâncias e percepção invulgares. Por isso, a arte estranha
tem como objetivo dar origem a um significado não identificável no referente, mas que é
consubstancializado como elemento vital do fazer artístico em si. Em Chklóvski, o estranhamento é
a base de toda obra de arte, cuja sintaxe deve se aproximar do difícil.
O conceito de estranhamento foi também estudado por Sigmund Freud no conhecido ensaio
O estranho. Partindo do termo unheimlich (estranho), Freud (1976) mostrou que, sendo o oposto de
heimlich (doméstico), a maioria das pessoas poderia pensar que o estranho se assemelha ao
assustador, simplesmente pelo fato de não ser conhecido e familiar. Observa-se, todavia, que nem
tudo o que é novo e não familiar se mostra assustador. Algumas novidades podem até ser
assustadoras, porém nem todas elas o são. É preciso que algo seja acrescentado ao que é novo e não
familiar para que se torne estranho.
Freud descobriu que, entre seus inúmeros significados, a palavra heimlich revela um que é
idêntico ao seu oposto unheimlich. Dessa forma, aquilo que é heimlich passa a ser unheimlich. O
termo heimlich não deixa de parecer ambíguo, contudo está ligado a dois grupos de idéias, que, sem
se mostrarem contraditórias, ainda assim são bastante diferentes (aquilo que é familiar e agradável e
aquilo que se apresenta oculto).
Assim, Freud reforça o conceito de unheimlich de Schelling, segundo o qual o estranho é
tudo o que deveria ter permanecido secreto, porém veio à luz. Dessa forma, heimlich é uma palavra
cujo significado se desenvolve na direção de ambivalência até que finalmente coincide com o seu
oposto, unheimlich. “Unheimlich é, de um modo ou outro, uma subespécie de heimlich” (Freud,
1976: 283).

Os caminhos e des-caminhos do insólito na escritura de Márcio Souza
Na escritura de Márcio Souza, uma das estratégias de configuração do insólito é a fratura
dos eixos. De acordo com a visão moderna, as linhas de orientação de nossa existência seriam a
razão, a história, o estado, o saber da ciência ou o sujeito coletivo. Com o advento do pós-moderno,
é possível observar que ocorre o desaparecimento dessas coordenadas: conclui-se que a capacidade
de orientação dos tradicionais eixos é uma ficção.
No conto “No fim da tarde, antes do jantar”, da coletânea A caligrafia de Deus, a atitude da
namorada de Inácio, cujo nome não chega a ser mencionado na narrativa, é a de alguém que perdeu
totalmente o eixo de orientação da existência. Não é guiada pela razão, por conceitos e abstrações.
Ela estaria mais próxima do homem intuitivo que, segundo Nietzsche, “colhe desde logo, já de suas
intuições, a defesa contra o mal”. Esse tipo de homem sofre com mais veemência e freqüência e
devido ao fato de não conseguir aprender com a experiência, volta sempre “a cair no mesmo buraco
em que caiu uma vez”.
Desde os primeiros momentos do texto, o leitor é colocado diante de uma cena na qual a
protagonista se deixa ser completamente guiada não pela razão ou pela história, mas sim pelas
mensagens de um mundo dirigido pela mídia: “Ontem à noite ela derramou vinho nos peitos e pediu
que eu lambesse. De manhã ela tentou cortar os pulsos” (Souza, 1994: 39).
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Observa-se, a partir dessa cena, que todo um espetáculo revestido de uma sensualidade,
fabricada pelo universo dos filmes eróticos, foi preparado pela moça de Coari, mostrando assim que
tem os seus sentidos completamente entorpecidos pelos elementos midiáticos. Contudo, fica
bastante clara, aqui, a inversão de papéis que ocorre na referida cena: em vez de o homem ser o
agente e dar a ordem no ato erótico, é o entorpecimento da moça que a leva tomar a iniciativa de
derramar vinhos nos “peitos” e pedir que ele lamba.
A tentativa de cometer suicídio é também um fato que percorre toda a narrativa. Tal
reincidência nos permite associar o comportamento da personagem ao de alguém que se deixa guiar
não por conceitos, mas por intuições. Na cena já apresentada, a moça tenta se matar cortando os
pulsos, mas pelos acontecimentos que nos chegam através de sucessivos flash-backs apresentados
pelo narrador-personagem, somos informados de que essa não é a primeira vez que a jovem procura
dar fim à sua vida. Dias após Inácio e a moça terem travado o primeiro diálogo, ela tenta se matar:
Naquela mesma semana, ela tentou se matar. Tomou um monte de comprimidos
para dormir, mas a mãe descobriu e ela ficou internada numa clínica particular
durante dois dias. Tentei falar com ela, menti para a família dizendo que era um
colega de escola, mas eles nem ligaram, ficaram dizendo que por ordem médica ela
estava proibida de receber visitas. (Souza, 1994: 55-6)

Além das sucessivas tentativas de suicídio por parte da jovem de Coari, não poderia deixar
de ser mencionado outro elemento que aponta para uma completa fratura dos eixos da existência:
trata-se da constante embriaguez na qual os dois protagonistas se acham envolvidos. Diferentes do
homem que se governa por conceitos, os dois personagens não estão preocupados com a procura da
retidão e da imunidade a ilusões, nem muito menos com a proteção contra as tentações de
fascinação. Por isso, são apresentados, em diversos momentos da narrativa como alcoólatras
inveterados. Logo no início, o casal, apesar de perceber que se está consumido pelo vício, não
consegue parar de beber: “A gente tava enchendo a cara desde a tarde do dia anterior.
Entornávamos numa boa, e capotávamos. Dormíamos um tempo e começávamos a beber de novo
assim que abríamos os olhos” (Souza, 1994: 39).
Mais adiante, quando Inácio já está trabalhando no depósito clandestino, parece que uma
espécie de video-tape chega até o leitor: novamente os dois estão completamente entregues à
bebedeira. O fato de saberem que poderão ser mandados embora por causa da bebida não é
suficiente para fazer com que os dois abandonem o alcoolismo:
E abriu mais uma garrafa de Cinzano. Ela bebia Cinzano e depois perguntava que
porra de bebida era aquela. Eu disse: A gente tem de parar. Assim a gente acaba de
novo na rua.
E ela disse: Vamos pra rua.
Era assim, todas as manhãs. (Souza, 1994: 41)

A literatura contemporânea tece, também, o insólito a partir do afastamento da
fundamentalidade e da centralidade. A fundamentalidade diz respeito a projetos filosóficos, na
busca de uma base garantida para o conhecimento. O ser humano percebe que as garantias não são
possíveis e que a vida terá de ser vivida sem elas. Uma vida sem fundamentos é caracterizada pela
ausência de justificativas absolutas e profundas: estas podem ser mais ou menos arrumadas, mais ou
menos articuladas.
O pai de Inácio, o protagonista de “No fim da tarde, antes do jantar”, expulsa-o de casa a fim
de que tente conseguir algo melhor para sua vida em Manaus, já que percebe ser impossível um
futuro promissor em Anori. Entretanto, o filho chega a reconhecer que a ausência de
fundamentalidade sempre acompanhará a sua vida, não só na sua cidade natal, mas também em
qualquer outro lugar:
Meu pai tinha praticamente me expulsado de casa. Quer dizer, eu não queria sair de
casa, mas não havia outra forma. Para meu pai, não havia futuro para mim em
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Anori. O que ele não sabia é que não há futuro para mim em lugar nenhum. A
diferença é que Anori é uma merda tranqüila, onde a gente pode morrer de velhice
e de chatice sem saber por que está morrendo. É uma cidade, bem, quase uma
cidade, perdida na selva. Fica no rio Solimões, vinte minutos de barco pelo rio
Anori acima. (Souza, 1994: 42)

O mesmo afastamento de justificativas profundas ocorre com a moça de Coari cujos pais
ficam felizes com a sua saída da cidade, pois é esta a única forma de ela arranjar um casamento
melhor. A vocação que a filha demonstra para o curso de veterinária, o que justificaria a sua
mudança para Manaus, não é enfatizada pelos pais. Parece que a única coisa que eles levam em
consideração é o fato de a sua filha ficar livre de casar-se com um dos “miolos moles” de Coari.
Quando ela completou quatorze anos, pediu pra ir estudar em Manaus. Queria ser
veterinária, cuidar dos animais, tinha uma vocação. Os pais, é claro, ficaram
felizes. Em Manaus, ela teria mais chances de arranjar um casamento melhor.
Em Coari, não havia muitas opções, um ou dois candidatos, mas os pais dela
torciam o nariz para ambos. Como podiam imaginar ver aquela beleza de moça, tão
fina e culta, casada com o filho dos Mangabeiras, um analfabeto, ou com o filho
dos Oliveiras, um bom garoto mas de miolo meio mole, fruto de um casamento
entre primos-irmão. (Souza, 1994: 51)

O afastamento da centralidade na vida dá origem a uma existência completamente
anárquica. Como as preferências mudam a cada instante, a hierarquia entre os projetos desaparece,
não é possível identificar uma linha ou uma direção. Analisando a trajetória da jovem de Coari,
percebe-se, de forma bastante clara, a ausência de centralidade na sua vida. As suas preferências e
desejos se modificam freqüentemente sem que nenhuma justificativa seja apresentada.
Primeiramente, a moça deixa a sua cidade rumo a Manaus com o objetivo de preparar-se para entrar
em uma universidade. Todavia, apenas é mencionado, no decorrer da narrativa, o início desse
preparo.
Devido a uma intensa fragmentação e absoluta falta de hierarquia entre seus projetos, a
protagonista não chega nem sequer a dar início ao seu universitário. Rompe-se o relacionamento
com o seu namorado, a jovem abandona seus estudos e deixa a sua casa para ir morar junto de um
rapaz que ela apenas acaba de conhecer.
Um fator que também corrobora para inserção de elementos “estranhos” nos contos do
escritor em tela é o esvaziamento de identidade. Os atuais avanços tecnológicos relacionados à
mídia eletrônica têm contribuído para que ocorra uma aproximação entre universos de diferentes
partes do globo. As infovias, por exemplo, permitem a formação de uma comunidade do tamanho
do mundo, que apresenta suas idéias e preferências de forma viva e dinâmica.
Em seu livro Cultura e subjetividade, a psicanalista Suely Rolnik mostra que o mesmo
processo de globalização que leva à intensificação das misturas e à pulverização das identidades
torna possível também a produção de kits de perfis-padrão que serão consumidos pelas
subjetividades, sem levar em conta o contexto geográfico-cultural. A partir daí, identidades
globalizadas flexíveis, as quais se modificam com assustadora velocidade, passam a ocupar o lugar
de identidades locais fixas.
A combinação de uma intensa desestabilização com uma persistência da referência
identitária contribui para que os vazios de sentido se tornem intoleráveis. As subjetividades passam,
então, a ser dominadas pela constante ameaça de fracasso, enlouquecimento ou até de morte. O
desassossego ocasionado pela desestabilização adquire, cada vez mais, proporções alarmantes e a
fim de não permitir que a ilusão identitária seja abalada, recorre-se a um diversificado mercado de
drogas, ocasionando, assim, uma toxicomania generalizada.
Em primeiro lugar, poderíamos criar as drogas produzidas pela indústria farmacológica:
produtos do narcotráfico, fórmulas da psiquiatria biológica e miraculosas vitaminas. Os primeiros
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levam a pessoa a ter miragens tão velozes quanto exigir o mercado, as segundas contribuem para
que todos creiam que essa turbulência não passa de um tipo de disfunção e as últimas prometem,
como um elixir mágico da juventude, uma saúde ilimitada.
No mercado do mundo contemporâneo, existem também outros tipos de drogas, prontas para
serem consumidas a qualquer momento. Um bom exemplo disso é a televisão, cujo poder de
entorpecimento tem sido, de forma incrivelmente acelerada, aumentado pela multiplicação do
número de canais a cabo. Outros setores da mídia, como a publicidade e o cinema, têm feito com
que inúmeros viciados consumam toda imagem que se mostra sedutora aos seus olhos. Não se pode
deixar de mencionar a droga oferecida pela literatura de auto-ajuda, cujos livros lotam até as
prateleiras das melhores livrarias, prometendo solucionar todo e qualquer tipo de trauma ou
desassossego.
Por último, observa-se um conjunto de drogas, cada vez mais, procurado por um número
maior de pessoas: trata-se dos diversos produtos oferecidos pelos modernos sistemas light. Além de
uma purificação orgânica completa e uma saúde inabalável, essas drogas prometem a produção de
um corpo minimalista e de formas incomparavelmente belas. Os dois protagonistas do conto “No
fim da tarde, antes do jantar” podem ser considerados toxicômanos de identidade. Devido à
insegurança e à possibilidade de um fracasso total, Inácio e sua namorada optam por imergir no
mundo do alcoolismo.
A fim de protegerem-se da proliferação das forças que os ameaçam e impedir que abalem a
ilusão de identidade, breca-se o processo através do anestesiamento da vibratilidade do mundo. É
por esse motivo, que Inácio e a jovem de Coari quase não se permitem ficar acordados. O próprio
sono incontrolável, ocasionado pela ingestão de uma grande quantidade de álcool, contribui para
manter os dois personagens entorpecidos.
Bebidas de todos os tipos são ingeridas, até mesmo algumas condenadas pelos órgãos
responsáveis. Consomem-se bebidas alcoólicas simplesmente para ser atendida uma necessidade de
preencher o espaço deixado pelo esvaziamento de identidade: “Meu organismo pedia, não era bem
sede, era vontade de me encharcar novamente na insensibilidade deliciosa que o álcool produz na
gente, e nada é tão grave, ou sério, que mereça a nossa atenção” (Souza, 1994: 48).
Seria possível afirmar que a própria estrutura do texto, composta por partes aparentemente
desconexas, é um reflexo da toxicomania generalizada dos dois protagonistas. A constante
bebedeira do narrador-personagem faz com que este seja incapaz de ordenar os fatos em uma
seqüência lógica.
Na trajetória dos personagens de Márcio do Souza, ocorre uma transformação fundamental,
é interromper, sem razão, algo importante que se está fazendo. Quando se permite que um corte
ocorra, realiza-se o ingresso e toda a vida ganha outro saber. Dá-se o nome a essa passagem de
batismo devido ao fato de ser uma transformação fundamental. É fraturar a vida, dando um golpe e
acabando com tudo. Aquilo que era oferecido sofre uma desvalorização ou um afastamento, além
do próprio mundo, o qual nos envolvido, tomar outra cor e mostrar outras possibilidades
(Zajdsznadjer, 1972: 43).
No conto “No fim da tarde, antes do jantar”, a moça de Coari resolve abandonar a sua casa a
fim de viver com Inácio. Sem que haja nenhum planejamento ou elaboração de um projeto de vida,
moça opta por efetuar um “corte abrupto”, rompendo, assim, com todos os “laços” que sempre a
mantiveram atada a um sistema. A jovem, realmente, interrompe o curso que está fazendo e
abandona a sua para “mergulhar” numa vida totalmente diversa da anterior. A partir daí, pode-se
dizer que a moça já não é mais a mesma, pois tudo o que ela possuía até então passa por uma
espécie de desvalorização: “Estou com um táxi aí, ela disse, com todas as minhas coisas. Deixei a
minha casa. Não quero mais viver lá. [...] Tem que ser agora, ela disse. Agora, ou nunca mais”
(Souza, 1994: 49).
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Inácio, por sua vez, age de forma impensada. Ao saber que sua namorada está com todos os
seus pertences dentro de um táxi, na porta da relojoaria onde trabalha, decide, imediatamente, dizer
para o seu tio que terá de abandonar o emprego. A princípio, o tio tenta dissuadi-lo da idéia,
dizendo que viver com uma mulher é coisa muito séria e que é necessário conhecê-la muito bem
antes de chegar a tomar tal decisão. Contudo, de nada adiantam as palavras do tio, pois tudo o que
pertence a Inácio parece também estar passando por uma completa desvalorização.
Tomei uma decisão
Eu vou me embora, tio, eu disse.
E meu tio: Pensa bem no que tu estás fazendo.
E eu: Não tenho tempo pra pensar, tenho que fazer alguma coisa.
[...]
Enfiei minhas poucas coisas dentro da mochila, peguei meu som portátil, minhas
poucas fitas, e fui saindo. (Souza, 1994: 50)

Os elementos insólitos também se fazem presentes, na escritura de Márcio de Souza, através
da aproximação dos personagens do universo da loucura. A loucura mantém contato com diversos
espaços da vida: a insegurança de ser, o uso de máscaras, o nunca encontrar o verdadeiro eu, a
descontinuidade e possuir uma linguagem própria que não comunicável. O século XX dissolveu as
distinções entre razão e loucura, a distância entre os dois limites tornou-se bastante curta.
São freqüentes, na literatura contemporânea, personagens que se ligam, de alguma forma, a
alguma espécie de loucura. Trata-se de comportamentos que nunca poderiam ser considerados
normais. Entretanto, esse modo de se comportar, que freqüentemente beira a esquizofrenia, é
encoberto com um mascaramento e um “fazer de contas” que está seguindo os caminhos da
normalidade.
Aqueles que não conseguem um mínimo de contato e não são capazes de suportar o elevado
grau de separação passa a ser agrupados como loucos. Já que se tornou perfeitamente possível
escolher a loucura, resolvem optar pela demência. Existem também aqueles loucos que são
alimentados pelo processo da vida pós-moderna. Poderiam receber o nome de “loucos” por um triz,
pois em muitos casos, fica realmente difícil dizer se são loucos. Falta-lhes um ponto de referência,
ou melhor, carecem de um eixo principal que estabeleça as distinções e separações.
Se observarmos os dois protagonistas de “No fim da tarde, antes do jantar”, chegaremos à
conclusão de que o comportamento de ambos se assemelha bastante ao de um louco. Inúmeros
períodos de completa embriaguez, tentativas de se matar com cacos de vidro e através de
comprimidos, ingestão de perfume e de uma bebida proibida pelas autoridades sanitárias, devido ao
seu alto teor de cobre, são fatos que se apresentam no decorrer da narrativa. Um estado quase de
alucinação invade a vida de Inácio e de sua namorada, fazendo com que nem sequer tenham
consciência de como tudo iniciou.
Nem sei como tudo começou. Agora a gente só faz entornar, e encarar tudo:
cerveja, uísque, vinho, cachaça e, se for o caso, até perfume.
[...]
Do banheiro, percebi que ainda tínhamos uma garrafa de Cocal no armário. É uma
cachaça babosa, grossa, que desce ruim como o fogo do inferno. É barata, tem
muito cobre e já devia ter sido proibida pelas autoridades sanitárias. (Souza, 1994:
52)

O mascaramento típico daqueles que desejam aparentar uma normalidade fica evidente no
desfecho do conto, quando a mãe da moça de Coari vai visitar Inácio na cadeia e é revelado outro
lado da vida da jovem que ele até então desconhece. De acordo coma mãe da moça, ela era
inteligente, tímida, gostava de ler e tocava piano muito bem. Uma máscara de aspecto duplo: nem
Inácio e nem a própria mãe conhecem realmente a moça. O narrador-personagem, após conversar
com a genitora de sua namorada, chega a admitir. Ter vivido com uma mulher desconhecida:
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Eu estava ali, sentado naquela cadeira de madeira, naquela sala de paredes sujas e
chão de ladrilhos verdes, gradualmente descobrindo que tinha vivido com uma
mulher que eu não conhecia, que era outra pessoa, talvez só metade do que tinha
sido e, possivelmente, a parte mais machucada e vulnerável dela. (Souza, 1994: 44)

Devido a uma intensa fragmentação e absoluta falta de hierarquia entre seus projetos, a
protagonista não chega nem sequer a dar início ao seu curso universitário. Rompe-se o
relacionamento com o seu namorado, a jovem abandona seus estudos e deixa a sua casa para ir
morar junto a um rapaz que ela apenas acaba de conhecer.
Na escritura de Márcio Souza, caminhos e des-caminhos se encontram em constante tensão.
A idéia de dissimulação, de vazio e de perda total de referência se acha presente, de forma bastante
acentuada, nos fios da narrativa do conto em tela. A própria noção de verdade, que até então era
apresentada como sendo algo fixo, exato e em absoluta conformidade com a realidade adquire uma
nova dimensão. Esta passa a ser vista como um batalhão móvel de metáforas, um grupo de relações
humanas enfatizadas retoricamente e que, depois de terem sido usadas por um longo período,
mostram-se, de maneira sólida, a um povo. Segundo Nietzsche, “as verdades são ilusões, das quais
se esqueceu que o são, metáforas que se tornaram gastas e sem força sensível” (Nietzsche, 1978:
79).
Os laços do engano têm atingido elevado grau devido ao fato de que, para existir, a
sociedade se vê obrigada a mentir em rebanho e de acordo com uma convenção sólida. O homem
mente de forma inconsciente, segundo hábitos seculares e é através dessa inconsciência que ele
atinge o sentimento da verdade. Dessa forma, diz-se que um indivíduo chega a tal sentimento,
quando ele é capaz de usar cada lado do modo como foi designado e nunca pecar contra a seqüência
das classes hierárquicas.
É exatamente no homem que a arte do disfarce chega a seu ápice e nele encontram-se todos
os tipos de engano e de mentira. O representar, o mascarar-se e o jogo teatral diante dos outros e de
si mesmo assumem um papel preponderante sempre que os indivíduos mais fracos procuram,
através do intelecto, desdobrar as forças mestras no disfarce como um meio de conservação.
O mentiroso faz uso das palavras a fim de fazer aparecer o não-efetivo como efetivo. Ele se
deixa imergir em ilusões e imagens de sonho profundas, de forma que se contenta em receber
estímulos, não conseguindo, assim, chegar à verdade através da sensação das coisas. O conto em
análise encontra-se repleto de elementos do mundo do fake, o assim chamado “mundo das
falsificações”. Devido à ausência completa de uma matriz, a dissimulação passa a ser algo
inevitável. Esse forjar é tão marcado no texto que, praticamente, nenhum segmento da sociedade
consegue escapar da sua força. A própria vizinhança onde Inácio mora, a escola que ele freqüenta e
até mesmo as atividades que chega a exercer não escapam dos efeitos desse mundo de engano e
fraudulência.
Um dos vizinhos do narrador-personagem, a fim de mostrar que tem poder de decisão em
sua casa e que é um trabalhador honesto, acorda todo dia bem cedo e começa a dar ordens a sua
mulher, de maneira que toda a vizinhança pode ouvir os seus gritos e traçar, a partir disso, um papel
de uma pessoa digna de respeito e revestida de autoridade:
Os vizinhos começaram a acordar, a se movimentar. Eu podia ouvir os ruídos e a
voz do cara ao lado, que trabalhava como servente numa escola e se achava o
máximo, metido a sebo. Toda manhã ele ficava naquele blábláblá, dando ordens
pra mulher, falando bem alto que era pra gente escutar e saber o quanto ele era
responsável e trabalhador. Panaca. (Souza, 1994: 40)

O próprio colégio onde Inácio estuda se acha repleto de elementos forjados, tornando difícil
estabelecer os limites entre o autêntico e o dissimulado. O uniforme que os alunos usam consiste de
“uma calça azul e uma camisa de malha branca com as mangas, o colarinho e o monograma da
escola em vermelho” (Souza, 1994: 43). Entretanto, esse modo de vestir-se não é nem um pouco
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autêntico, pois se aproxima consideravelmente da farda da melhor escola de Manaus: o colégio dos
“filhinhos de papai”, só que o protagonista e seus companheiros de classe vêm de uma classe
bastante diferente. Além de fazerem um curso noturno e só andarem de ônibus, são provenientes do
interior e estão lá contra a sua própria vontade, apenas para satisfazerem os pais.
A maioria dos alunos não vai à escola com o objeto de uma real aprendizagem, mas sim com
fins diversos. As garotas, por exemplo, passam a maior parte do tempo, “retocando a maquiagem,
penteando os cabelos e olhando para o relógio” (Souza, 1994: 45) Ao tocar o sino da última aula,
todas saem correndo, euforicamente, de suas salas e entram nos carros dos namorados. “Elas as
únicas que não voltavam para casa de ônibus. Mas a que preço!” (Souza, 1994: 46).
Os rapazes, por sua vez, não adotam um comportamento muito diferente. Em vez de
prestarem atenção ao que os professores “de paletós puídos” procuram apresentar, ficam, a maior
parte do período, “limpando seus tênis Reebok ou tentando agarrar uma das garotas” (Souza, 1994:
47) Praticamente, não há comunicação entre os alunos, e a sala de aula só fica repleta nos dias de
prova. Nesses dias, a mistura de suor, chulé e perfume deixa o ambiente insuportável.
Os professores também se acham inseridos nesse mundo do fake, pois a maioria falta
freqüentemente e aqueles que aparecem na escola falam para dentro; sem deixar de mencionar que
usam paletó ensebado e gravata puída, porque recebem um péssimo salário. O professor de
geografia, o qual é descrito com mais detalhes na narrativa, fica, em dias de prova, na sua mesa
“segurando o leque de penas de arara, com os dedos cheios de anéis, se abanando e fazendo cara de
quem comeu e não gostou” (Souza, 1994: 49) Apenas de vez em quando é que ele caminha pela
sala entre as fileiras e sempre pára ao lado de um aluno do sexo masculino.
Outro elemento de engano e dissimulação pode ser observado no momento em que Inácio e
sua namorada vão morar num apartamento de dois aventureiros do Paraná, os quais eles conhecem
numa lanchonete. Apesar de mostrarem-se homens de boa reputação, estando sempre bem vestidos,
os dois cidadãos vão parar atrás das grades porque praticam golpes no comércio com cartões de
crédito falsificados.
Até mesmo as atividades exercidas pelo protagonista não podem ser classificadas como
profissões. A fim de continuar existindo, Inácio é obrigado a mentir segundo uma convenção sólida
e busca chegar à verdade através da manutenção de hábitos seculares: um estilo obrigatório para
todos. Os diversos trabalhos conseguidos por esse personagem apenas servem para manter a ilusão
de que se está fazendo algo, mas na realidade, não exigem uma considerável quantidade de esforço
– aspecto comum em outros exercícios profissionais.
A primeira ocupação do protagonista é como auxiliar de seu tio, proprietário de uma
ourivesaria. Contudo, como o relógio tem se tornado um objeto de preço muito baixo, as pessoas o
tratam como algo descartável: quando apresenta algum defeito, jogam-no fora e adquirem outro.
Como conseqüência disso, a inexistência de clientes era quase total e os dois homens, a fim de
ocuparem o tempo, passam o dia fazendo palavras-cruzadas.
Num segundo momento, Inácio vai morar junto de sua namorada em um depósito
clandestino. O único trabalho dos dois é o de abrir a porta para as pessoas que vêm buscar as
mercadorias, olhar os papéis para ver se está tudo certo e, às vezes, ajudar a carregar uma caixa para
dentro dos caminhões. O próprio narrador-personagem chega a admitir, num determinado momento,
que o seu emprego era muito mais uma ocupação do que um emprego propriamente dito. O
proprietário do depósito não revela a Inácio o mundo fraudulento em que ele está se inserindo.
Como todo mentiroso, ele usa as designações válidas, as palavras, para fazer com que o não-efetivo
pareça efetivo: “O depósito era clandestino, isso o cara não disse pra gente. Mas tava na cara, ele
guardava ali mercadorias que entravam legais e saíam ilegais” (Souza, 1994: 48).
O disfarce chega a seu ápice na maneira como as mercadorias são camufladas. Os
caminhões, em geral, chegam cobertos por encerados e saem completamente carregados de
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computadores, televisões e outros objetos de valor. No conto, podem ser encontradas
transportadoras de todos os lugares: de São Paulo e até mesmo do Paraná. No espaço
contemporâneo, quase nada escapa da falsificação. Como o mundo está com um esvaziamento
grande de sentido, a dissimulação e o engano passam a ocorrer de forma consideravelmente
acentuada, não deixando de fora nem sequer o mais simples segmento da sociedade.
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O CAMPO DA FICÇÃO NÃO DICOTÔNICO 1
Carolina Lusitano dos Santos Torres *

A estória “Campo Geral”, escrita por João Guimarães Rosa, terá como cenário um ambiente
comum e uma família simples. Não há grandes indícios de uma estrapolação de todas as nossas
referências de mundo constituído. Ao mesmo tempo, esse ambiente será palco de complexas
eclosões de sentido na e por meio da palavra.
O enfoque principal será dado ao personagem Miguilim, um menino de oito anos que mora
em um lugar bastante pobre chamado Mutúm. Junto a ele, moram sua mãe, seu pai, sua avó e seus
quatro irmãos. Apenas o pai sustentava a casa com seu trabalho na roça. O pai e a mãe não estavam
se entendendo bem. Havia constantes brigas. É que houve um adultério na família. A mãe se
relacionara com o chamado tio Terêz. Miguilim e Dito, o irmão menorzinho, sentem muito toda
violência entre os dois. Diz o Dito: “– Pai está brigando com mãe. Está xingando ofensa, muito,
muito. Estou com medo, ele queria dar em mamãe...” (Rosa, 2001: 35).
E, depois, diz a narrativa: “Miguilim brotou em chôros. Chorava alto. De repente, rompeu
para a casa. Dito não o conseguia segurar” (Rosa, 2001: 36). Miguilim começa a chorar e diante do
chôro incontrolável, o pai bate também nele e o põe de castigo. Esse é o panorama inicial de vida e
relacionamento familiar entre os personagens.
A estória continua e um fato importante é a suposta doença de Miguilim. Não se sabe bem o
que ele tem. Uma febre, que um senhor entendido de remédio previne que pode vir a torná-lo
héctico (tísico), caso não cuide. Com esse parecer, Miguilim se impressiona só com a possibilidade
de uma doença trágica e intensifica, para ele, a gravidade do ocorrido. Diz a narrativa, adentrando
nos pensamentos do menino: “Mas então Miguilim estava mesmo de saúde muito mal, quem sabe ia
morrer, com aquela tristeza tão pesada, depois da chuva as folhas de árvores desbaixavam pesadas”
(Rosa, 2001: 58).
Assim, com esse pesado pensamento repensado, triste, ele se punha um prazo junto a Deus.
Combinava. Dez dias. Depois, lealdoso, morria. Acontece que Miguilim imaginou-se doente a
ponto de morrer, mas não estava de fato desse modo. Não morria. Mas sofria sozinho. Não brincava
mais, chorava simples como se estivesse nos últimos momento, sentindo a diferença toda das coisas
da vida.
Outro entendido em doença (pois não havia médico na região) visita Miguilim e dá um
laudo definitivo: Migulim não tem nada. Tem é muita saúde. E esse homem, que o “cura”, é homem
de muitas estórias, de lindas estórias, o que deixa Miguilim encantado.
A tendência forte que já havia nele para contar estórias, agora irá ganhar intensidade como
se vê nas passagens:
Chegasse em casa, uma estória ao Dito ele contava, mas estória toda nova, dele só,
inventada de juízo [...] Miguilim contava, sem carecer de esforço, estórias
1
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compridas, que ninguém nunca tinha sabido, não esbarrava de contar, estava tão
alegre nervoso, aquilo para ele era o entendimento maior. (Rosa, 2001: 82; 115)

E o Dito gostava, pedia mais. Só que ele, o Dito, em certo momento da narrativa, se
machuca sério e acaba morrendo. Miguilim sofre demais. Inicia-se, assim, toda uma transformação
no curso da estória do conto.
Miguilim e Dito tinham muita afinidade. Os dois se gostavam demais. De jeito de ser, eram
completamente opostos. O Dito era “bem ajuizado”, ninguém nunca o punha de castigo, enquanto
Miguilim, ao contrário, sempre apanhava e ficava de castigo. Dito gostava de escutar as conversas
de gente grande e, Miguilim, pensava que essas conversas eram sempre a mesma coisa seca.
Migulim não tinha vontade de crescer. Ele deixava-se constantemente estar em tristeza e era sempre
o Dito a ensiná-lo acerca da alegria. De Miguilim, em certo trecho da narrativa diz sua irmã, a
Chica: “– Você nasceu em dia-de-sexta com os pés no sábado: quando está alegre por dentro é que
está triste por fora” (Rosa, 2001: 79).
Para uma interpretação coerente acerca desse conto de Rosa, faz-se necessário nos determos
um pouco mais no personagem Dito. Miguilim dizia que o Dito semelhava sensatez, que ele fazia
tudo sabido, falava com firmeza com as pessoas grandes. Até quando fez uma coisa tão errada que
todos achavam que ia apanhar, conseguiu argumentar com o pai de tal forma que ainda escutou
elogios do mesmo. O Dito tinha o poder da fala. Era “ladino”, bom argumentador. E a alegria que
tinha? De onde vinha? Miguilim também se inquietava. Diz que a alegria dele em algumas ocasiões
valia feito “rebrilho de ouro”. E suas idéias? De onde vinham? Miguilim se espantava com as coisas
que ele falava. Dizia que ele sabia em adiantado as coisas, com uma certeza que “descarecia” de
perguntar. Esse era o jeito diferente e simples do irmão. A imagem dele era de fundamental
importância para o Miguilim. Agora tudo estaria modificado.
Miguilim, que é um contador de estórias, com a ausência do Dito, passa por um processo de
estranhamento de si mesmo:
Ele não era ele mesmo. Diante dele, as pessoas,as coisas perdiam o peso de ser. Os
lugares, o Mutúm – se esvaziavam, numa ligeireza, vagarosos.
E Miguilim mesmo se achava diferente de todos. Ao vago, dava a mesma idéia de
uma vez, em que, muito pequeno, tinha dormido de dia, fora de seu costume –
quando acordou, sentiu o existir do mundo em hora estranha, e perguntou
assustado: “– Uai, Mãe, hoje já é amanhã?” (Rosa, 2001: 122)

No continuar da estória, Miguilim agora irá trabalhar na roça com o pai. Sente muita
dificuldade nesse ofício e o pai briga muito com ele. Miguilim, nesse novo panorama vai, aos
poucos, perdendo a sua capacidade de criar estórias. Já no fim do conto, um médico vindo da cidade
oferece à família a oportunidade de levar Miguilim com ele para dar estudo, para morar com ele.
Miguilim e a família aceitam. O menino parte e assim termina o conto.
Podemos notar, em meio a essa estorinha, acontecimentos de intensa complexidade. A morte
do Dito, o irmão, por exemplo, irá marcar a passagem do menino Miguilim de um mundo imerso no
imaginário para um mundo repleto de outra realidade, na qual predomina a ausência de fala poética,
onde a linguagem possui o estatuto mais cotidiano. Miguilim vai deixando de ser porque deixa sua
capacidade inata de lado e vai se transformando em outro, sem nunca conseguir, porém, agradar.
Sua incapacidade, sua chamada “moleza” provém da morte da criação. Nesse sentido, o próprio
Dito era a criação. A criação das coisas que aparece num instante e some, não se sabe nem de onde
veio nem por que desaparece da lembrança assim tão velozmente. Os pensamentos do Dito nem ele
mesmo sabia de onde vinham. Dizia que já sabia o que tinha dito, mas que não sabia antes de dizer
que sabia. Depois de enunciado, esquecia do que tinha falado.
Além do acontecimento da morte do Dito, as próprias falas, simples, eclodem como
sabedoria e verdade, destituídas de pura finalidade prática.
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Em determinado trecho, temos a imagem do medo infantil, o medo de ter os pés para fora da
coberta e vir mão de alma fria pegar no pé. Esse receio simples, no narrar, irá, “inocentemente”,
surgir como uma imagem sentida de um tempo infinito: “uma pessôa, uma alma, estava ali à beira
da cama, sem mexer rumor, aparecia de repente, para ele se debruçava. Miguilim se estarrecia de
olhos fechados, guardado de respirar, um tempo que não tinha fim” (Rosa, 2001: 51).
Além desse dizer não explicando absolutamente nada sobre o que é o tempo, temos também
a narrativa do momento em que Miguilim pensa já ter chegado a hora de sua morte: “Mas, a mal,
vinha vesprando a hora, o fim do prazo, Miguilim não achava pé em pensamento onde se firmar, os
dias não cabiam dentro do tempo. Tudo era tarde!” (Rosa, 2001: 72)
Dúvidas e mais dúvidas, no simples dizer, Miguilim carece de saber também sobre o
proceder da gente. Como é que a gente sabe certo como não deve de fazer alguma coisa, mesmo
quando os outros não estão vendo? Não encontra resposta. Só se sabe e pronto.
E o ensinamento do Dito sobre a alegria? Ele dizia: “Miguilim, Miguilim, vou ensinar o que
agorinha eu sei, demais: é que a gente pode ficar sempre alegre, alegre, mesmo com toda coisa ruim
que acontece acontecendo. A gente deve de poder ficar então mais alegre, mais alegre, por
dentro!...” (Rosa, 2001: 119).
Todas essas falas manifestam um vigor poético intenso. Não são explicações. São doações
da Linguagem no fazer artístico. A leitura de um conto como Campo Geral é capaz de provar que o
fictício da literatura não é uma simples invenção, uma fantasia. Ela é mais que essas determinações.
Antes de refletir sobre a dicotomia real e ficção, pensemos no modo como a palavra real é
vista cotidianamente.
Do dicionário Aurélio, temos a definição de que real seja aquilo “que existe de fato, o que é
verdadeiro”. Não é difícil, também, identificarmos a palavra real entendida sob a oposição daquilo
que é aparente, fictício, ideal, ilusório, possível etc. Uma existência verdadeira seria a não
imaginária. Esse entendimento do senso comum parece pôr o real como algo simples, evidente por
si só. Contudo, a questão é mais complexa. Se o real for apreendido por oposição a aparente ou
fictício, já consideramos que temos posse de um conceito verdadeiro a partir do qual iremos julgar
aquilo que não é verdadeiro, ou seja, o aparente, o fictício. Nesta acepção, fica explícita toda uma
teoria acerca do real, posta em uma estreita delimitação. O fato é que não sabemos o que seja o real
em sua plenitude de sentido, pois ele nos precede sempre. É um mistério e por isso não cabe em
definições.
Sendo assim, importa é sabermos quais são os níveis e a amplitude de experienciação desse
real. Pensemos, então, na realidade da ficção a fim de compreendermos melhor esse real.
Para se estudar a ficção fora de um pólo opositivo é importante, antes, voltarmos à origem
dessa palavra. Do dicionário latino (organizado por Ernesto Faria) o fingere possui as acepções de
“modelar em qualquer matéria plástica (ou formar), representar, imaginar, produzir, criar e fingir”.
No dicionário mais divulgado, o Aurélio, temos o significado como “ato ou efeito de fingir; coisa
imaginária; fantasia; criação”. Ao considerarmos o sentido mesmo da palavra ficção em sua origem
latina, percebemos a importância de tensionar (não opor, pois a oposição separa e resolve enquanto
a tensão une de tal maneira que se torna difícil a visualização de um limite, ou seja, de uma
definição) o fingir do fictício com o imaginar e o modelar. Como vimos, a concepção mais aceita do
fictício é a do fingimento no sentido de ilusão, fantasia. Se observarmos, porém, o fingir no
momento da narrativa, fica explícita a tensão que se manifesta no plasmar e no imaginar. Para
Wolfgang Iser, o fictício será uma instância de transformação que dá ao imaginário a sua
determinação, ou seja, concede a forma antes ausente.
Por meio desse viés de relação entre o fictício e o imaginário, a forma possibilitada poderá
ser designada de real. O produto agora é uma realidade. Essa passagem foi efetivada uma vez que,
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no ato de fingir, houve a chamada irrealização do real e realização do imaginário. Sob o ponto de
vista de uma relação triádica (realidade -fictício - imaginário), a oposição é deixada de lado. Iser
decide, desse modo, a noção de real e fictício enquanto conceitos contrários, quando faz do fictício
uma categoria básica da compreensão antropológica do homem.
Em resposta a Locke (Iser, 1996: 212) acerca da utilidade do imaginário humano para
alguém que busca a realidade das coisas, a narrativa de Guimarães Rosa “Campo Geral” surge
como algo verdadeiramente fantasioso e verdadeiramente real, de uma realidade transposta do plano
empírico para retornar a este por meio da ativação da memória do leitor no momento da escrita.
O lugar da literatura é o espaço de união entre o real e o fictício. Há um contrato já
previamente estabelecido. A ilusão, quando ocorre, é causada não devido à ficcionalidade do texto,
mas por causa da ingenuidade mesma de um modo de pensar incapaz de identificar os sinais da
ficção. Contudo, a citação seguinte pode ser capaz de nos conduzir a uma compreensão melhor
desse “erro” de tomar o inventado por real realizado: “retorna ao texto ficcional uma realidade de
todo reconhecível, posta entretanto sob o signo do fingimento. Por conseguinte, este mundo é posto
entre parêntesis, para que se entenda que o mundo representado não é o mundo dado, mas que deve
ser apenas entendido como se o fosse” (Iser, 1996: 24).
De tal modo algumas ficções foram elaboradas que geraram verdadeiramente crença nas
mesmas. Essa “realidade de todo reconhecível” que aparece no texto ficcional, se não posta “entre
parênteses” a fim de dar espaço ao novo e inaugural, pode ser vista como realidade cotidiana. Casos
como esse aconteceram mesmo. Não especificamente na literatura, mas em uma seção de jornal.
Conta o escritor Luís Fernando Verissimo que em sua carreira de jornalista, certa vez ficou
responsável por redigir um guia de bares e restaurantes. Nessa atividade, diz que enchia os bares e
restaurantes da cidade de pessoas conhecidas que, na verdade, talvez jamais freqüentassem aqueles
locais. Inventava, como mentira mesmo. Algumas vezes, ia além. Citava personagens inventados,
ou seja, imaginados por ele que não existiam. Não satisfeito, Verissimo conta:
Como ninguém acreditava nos meus personagens, ou, aparentemente, sequer os
notava, me senti encorajado. Comecei a inventar, não apenas falsos freqüentadores
de bares e restaurantes, mas falsos bares e restaurantes. Tão inverossímeis – como
um misto de churrascaria e sauna servido por prendas só de botas, ou coisa
parecida – que, pensava eu, todo mundo entenderia a brincadeira. Pensava errado.
Depois de procurála em vão com um grupo de amigos, um executivo do jornal
pediu para saber o endereço exato da tal churrascaria lúbrica, ou uma boa
explicação.
Acabaram-se as invenções. (Veríssimo, 2007: 7)

Outro caso semelhante a esse, porém em escala maior, foi produzido em uma transmissão
radiofônica. Em 1938, um escritor chamado Orson Welles produziu uma “novela” pela rádio
intitulada A Guerra dos Mundos, que ficou famosa mundialmente por provocar pânico nos ouvintes,
que imaginavam estar enfrentando uma invasão de extraterrestres. Tratava-se de um Exército que
ninguém via, mas que, de acordo com a dramatização radiofônica, em tom jornalístico, acabara de
desembarcar no nosso planeta. O sucesso da transmissão foi tão grande que no dia seguinte todos
queriam saber quem era o responsável pela tal “pegadinha”. Exemplos como esses mostram, além
de tudo, a fragilidade dos limites entre ficção e realidade. Nesses exemplos, porém, esses dois pólos
ainda aparecem como opositivos.
O mecanismo de seleção e combinação por parte do autor e o pôr entre parênteses as
referências do leitor, processo que não houve nos exemplos acima, são atitudes realizadas por
indivíduos conscientes de seus atos. Mas, se assim procede, qual seria a finalidade do escritor com
suas escolhas? Poderia ser a de um engodo, como foi o caso do jornalista Verissimo. Poderia ser
uma brincadeira, como Orson Welles. E na literatura, propriamente, como dizer o fim? Guimarães
Rosa, para tratar desse tema, não fala de critérios pessoais. Põe a questão em outros termos: “Penso
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desta forma: cada homem tem seu lugar no mundo e no tempo que lhe é concedido. Sua tarefa
nunca é maior que sua capacidade para poder cumprí-la. Ela consiste em preencher seu lugar, em
servir à verdade e aos homens” (Lorenz, 1994: 74).
A escrita é como uma espécie de missão. Não é o escritor que escolhe o ser. Ele apenas
descobre que esse é o seu lugar no mundo. Não é uma simples decisão do sujeito. Assim, do mesmo
modo, na escrita. A seleção é feita segundo um impulso essencial (poiesis) que toma o
homem/escritor por inteiro e o conduz ao “resultado”. Nessa posição, o papel do sujeito é posto de
lado para dar lugar a essa Linguagem.
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O EXTRAORDINÁRIO E O BANAL
NO HORIZONTE DA ÉTICA E HISTORICIDADE
Diego Braga *

Conhecer não é somente dominar medidas, representações e conceitos, mas estar lançado
numa dinâmica entre os limites das medidas, representações e conceitos e os não-limites das
questões. As questões são o que está aberto, bem como o que nos abre as possibilidades, inclusive a
possibilidade de delimitar, fechar, circunscrever o que nas questões se abre em conceitos, medidas e
representações, com pretensão de dominar todo o real. As questões, como abertura para a qual, pela
qual e na qual se inscrevem todos os limites, são fundamentais ao conhecer. Os limites do
conhecimento não marcam onde o conhecimento termina, mas onde ele começa. Afinal, é a partir
dos seus limites que ele pode acontecer como conhecer.
Ocorre que, quando geralmente pensamos em conhecer, pensamos em algo próximo de um
estado de segurança, de um domínio em relação a algo, de uma certeza frente a uma determinada
pergunta. Contudo, conhecer é uma ação. Como ação ela é um movimento, um devir, tem sua
historicidade e seu sentido. A ação que é conhecer é um acontecimento. De acordo com o sentido
estático de conhecer, por outro lado, tudo está fixado nos seus limites, numa segurança ilusória. Isto
não impede que acreditemos amplamente nesta segurança enganosamente total, de modo que tudo
se torne plenamente dominado. Em suma, tudo se banaliza na ilusão de total clareza e domínio que
resulta de um entendimento estático do conhecer.
A planificação, por mais ampla que seja, nunca pode planificar a possibilidade de planificar
– que é já pressuposta em toda planificação - donde pode surgir o extraordinário. Veja-se que
extraordinário não é só o benéfico, o agradável, o esperado na medida do desejo – pelo contrário: é
o inesperado. O extraordinário chega para estragar tudo lá onde todas as coisas já estavam bem
planificadas, tudo sob controle. De certa forma, há um sentido positivo e um sentido negativo no
advento do extraordinário. Entretanto, para além do juízo moralizante e subjetivo de “bom” ou
“ruim”, estes sentidos são ambíguos. É o que chamamos de ambigüidade do sentido do existir ou,
em outras palavras, a ambigüidade do acontecer poético em sua historicidade.
Somos históricos e isto quer dizer: somos no mundo e na terra, somos na linguagem e no
pensamento, somos ao modo da existência. Enfim: somos históricos: existimos. Já nos descobrimos
como que lançados no mundo, na existência, na história. Não há saída. O que não quer dizer que a
história seja uma força onipotente que determina todos os eventos – porque falamos aqui de história
no horizonte do extraordinário. Aquele extraordinário, antes mencionado, que chega para estragar
tudo quando estamos acomodados nas certezas, iludidos com o domínio e nosso questionar está
entorpecido pelo efeito narcotizante dos conceitos. O extraordinário não chega para apenas acabar
com nosso contentamento e ilusão de domínio, chega também para acabar com o tédio que vige no
império da banalização total oriunda da determinação de todas as coisas.
Agora, se consideramos a história como historiografia, como o discurso que representa os
fatos ou – como se diz numa ligeira modulação semântica de hoje – o discurso que interpreta os
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dados do passado e fixa-lhes numa representação, então temos uma história que é totalmente
determinada. Acredita-se que simplesmente ao não mais se almejar uma historiografia única e
linear, uma historiografia universal entendida como sucessão de fatos, já se superou qualquer
determinismo histórico. Atualmente, busca-se entender a história como várias histórias, de caráter
descontínuo, o que evita a consideração de um sentido único regendo toda a história.
Acontece que de nada adiante considerar a descontinuidade se insistirmos na idéia de há na
historicidade do homem algo como intervalos de continuidade. O que cinde, o que separa e reúne a
história em sua descontinuidade, este abismo de onde brota toda possibilidade da história ser
histórica, a possibilidade de continuar acontecendo e não ser determinada, isto não se pensa em
nenhum discurso historiográfico. Não se o pensa não por qualquer incapacidade do historiador, mas
porque a história se constrói como historiografia a partir do binômio dado-cronologia, e este abismo
do devir histórico – seja o que nos traz o porvir, seja o que separa unindo a descontinuidade da
história – é justamente o irredutivelmente não-dado, não mensurável, não representável e, portanto
e, sobretudo, o que é de inadmissível esquadrinhamento cronológico.
Assim, apesar de toda a suposta superação da metafísica e do historicismo amplamente
anunciada, as tensões de ética e subjetividade na contemporaneidade se tecem com os mais
retesados fios da certeza. É um tempo cujos anseios e valores vigentes só autorizam a colocação de
qualquer coisa que se pretenda válida se esta mesma coisa se coloca já de início sob a possibilidade
de ser representada. Isto vale dizer que só o previamente assegurado tem lugar.
No contexto da modernidade, então, a subjetividade e a identidade precisam ser asseguradas
de qualquer modo. Isto é tentado por meio de alguma representação que dê a impressão de não ser
simplesmente metafísica. Neste sentido, é muito sintomático o que menciona Foucault:
na ordem do discurso científico, a atribuição a um autor era, na Idade Média,
indispensável, pois era um indicador de verdade. Uma proposição era considerada
como recebendo de seu autor seu valor científico. Desde o século XVII, esta
função não cessou de se enfraquecer, no discurso científico: o autor só funciona
para dar um nome a um teorema, um efeito, um exemplo, uma síndrome. (Foucault,
2007: 27)

Ora, o que parece é justamente que subjetividade - que no referente a um discurso se encarna
de modo privilegiado, mas não exclusivo, na figura do autor – e conhecimento se dissociam
conforme o desenrolar da história ocidental. É que o conhecimento que se veio a instaurar como
ciência, tal como modernamente se a entende, chegou a se configurar deste modo na medida em que
buscava segurança. Em Bacon e em Descartes, como pensadores alicerçantes da ciência moderna, o
que é patente é a busca de um conhecimento seguro, isento de dúvidas. É o conhecimento
universalmente válido, tanto no espaço quanto no tempo. Algo que é sempre o mesmo em qualquer
lugar e em qualquer tempo é a-histórico. Esta base segura a-histórica em que se funda a ciência é
noção de sujeito do conhecimento, de sujeito racional, que fora então identificada com o homem. É
o que observa Gadamer:
Aquilo que deu à palavra subjectum e ao conceito de subjetividade a cunhagem que
nos parece hoje óbvia a todos foi o fato de “sujeito” visar a algo assim como autorelação, reflexividade e egoidade. Não se percebe isso de maneira alguma na
palavra grega da qual ela é a tradução: a palavra hypokeimenon. A palavra significa
“aquilo que se encontra à base”. É assim que a palavra vem ao nosso encontro na
física e na metafísica aristotélicas. Além disso, ela tem em tais conexões uma longa
história posterior latina como substantia e como subjectum. Esses dois termos são
traduções latinas de hypokeimenon: essa palavra é e significa aquilo que se
encontra inalteravelmente à base da mudança de todas as transformações.
(Gadamer, 2007: 11. Grifos nossos)

E continua, referindo-se ao advento e à aplicação da subjetividade como articulação
fundamental do conhecimento na gênese da modernidade:
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Essa aplicação surge por meio da distinção cartesiana do cogito me cogitare, que
alcançou por meio de John Locke uma validade mundial. A ele é atribuído o
primado do conhecimento enquanto o fundamento inabalável que possui
consistência ante todas as dubitabilidades, quamdiu cogito, até o ponto em que eu
penso – o que quer que eu venha a pensar. O cogito me cogitare é por assim dizer a
substância de todas as nossas representações. A partir daí, o conceito de
subjetividade se desenvolveu. Kant levou em seguida a palavra e o conceito à
vitória, ao reconhecer a função da subjetividade na síntese transcendental da
apercepção, que precisa poder acompanhar todas as nossas representações e lhes
empresta unidade. Assim como na natureza os estados ou processos alternantes
ocorrem junto àquilo que permanece inalterável, a mudança das representações
também repousa sobre o fato de elas pertencerem a um eu permanente. (Gadamer,
2007: 12. Grifos nossos)

Ora, o conhecimento a partir da gênese da modernidade se liga à subjetividade. À
subjetividade tal como a entendemos, vale frisar. Contudo, desde a sua configuração como filosofia,
passando pelo seu desdobramento medieval em teologia, e desembocando na ciência moderna o
conhecimento que se assinala então como conhecimento paradigmático ocidental é o conhecimento
do que permanece no fluxo das mudanças. Isto que permanece no fluxo das mudanças foi chamado
de hypokeimenon, de subjectum e finalmente de sujeito, na modernidade identificado com a
essência do homem. Ser verdadeiro, para a epistemologia, é ser sempre verdadeiro – e este
“sempre” já não é somente uma referência à determinada vigência temporal. Este “sempre” é
também referência a um tempo que se inscreve como um tempo do homem e para o homem:
“sempre” é o acessível a todo tempo, o presente a todo tempo na representação, o fechado na
determinação conceitual, em última instância, o tempo calculável, acessível e controlável pelo
homem, o tempo cronológico, o tempo em função do homem, como função do agir do homem. É
um tempo que se converte em medida e garantia do domínio do homem sobre o real e sobre si
mesmo, sobre objetos para um sujeito. Objetos que podem ser outros homens.
Já com as primeiras interpretações do hypokeimenon grego como a permanência no devir
temos a possibilidade do estabelecimento de um conhecimento do permanente. Isto porque a
semente de onde brotará a filosofia surge de um questionamento originário acerca da phýsis que vai
pouco a pouco sendo “depurada” de sua atualidade fenomênica no processo de configuração do
pensamento em doutrina, com o aristotelismo, o platonismo e demais “-ismos”. Nas linhas de tal
processo não somente a phýsis deixa de ser o âmbito do que vem à luz e aparece para se converter
numa instância oposta ao humano, como também o devir vai pouco a pouco se dissociando do
conceito de conhecimento que se instaura.
Com a modernidade, sendo aquele que conhece, o homem em sua racionalidade se converte
no fundamento sólido e permanente do real. A partir daí, a ilustração preparou o caminho das
humanidades que ganham plena força a partir do romantismo, a principal delas sendo a história em
suas primeiras tentativas de se afirmar como ciência. Porém, o conhecimento metafísico é aquele
estabelecido sobre um fundamento que não é histórico – que é garantia de certeza. Este fundamento
na modernidade é identificado com a essência daquele ente que só é o que é historicamente, o ser
humano. Dentro de uma tal configuração epistemológica, o conhecimento já se encontra
desvinculado do modo de habitar deste mesmo ser humano, que é um habitar histórico. Isto
significa que este é um conhecimento que já não se articula eticamente: tem vigência instrumental.
Assim, quando movimento romântico e o historicismo que a partir dele se desenvolve
buscam reconquistar a dimensão histórica da existência humana para o âmbito do conhecimento,
realizam esta tentativa com a herança iluminista de um preconceito contra tudo que é tradição e de
um modelo epistemológico a-histórico. Esta herança iluminista romântica é incapaz de compreender
o histórico na história. A decorrência disso é o tratamento da história como historiografia. Esta
representa a máxima separação entre conhecimento e ética, porque instaura a historicidade do
35

O insólito em questão – Comunicações Livres – Publicações Dialogarts – ISBN 978-85-86837-65-4

homem a partir de uma concepção de conhecimento e de humanidade articuladas na subjetividade,
uma essência a-histórica inconciliável com o estar-no-mundo que toda ética implica.
Por outro lado, o preconceito iluminista para com tudo que se dá como devir, tudo que se
instaura na historicidade do sentido, reflete-se num processo que visa assegurar dentro dos padrões
de controle desta mesma vigência de conhecimento a criação poética que então já se realiza como
literatura. Como nos mostra Foucault, isto se faz por meio de uma crescente importância do dado
autoral no que concerne às obras:
na ordem do discurso literário, e a partir da mesma época, a função do autor não
cessou de se reforçar: todas as narrativas, todos os poemas, todos os dramas ou
comédias que se deixava circular na Idade Média no anonimato ao menos relativo,
eis que, agora, se lhes pergunta (e exigem que respondam) de onde vêm, quem os
escreveu; pede-se que o autor preste contas da unidade do texto posta sob seu
nome; pede-se-lhe que revele, ou ao menos sustente, o sentido oculto que os
atravessa; pede-se-lhe que os articule com sua vida pessoal e suas experiências
vividas, com a história real que os viu nascer. O autor é aquele que dá à
inquietante linguagem da ficção suas unidades, seus nós de coerência, sua
inserção no real. (Foucault, 2007: 27-8. Grifos nossos)

Não é apenas na história vista pela lente da subjetividade que deve haver uma fixidez
representável, mas em tudo que é histórico, tal como a obra poética. A subjetividade funciona como
a garantia de unidade do histórico, como recurso de que lança mão um projeto de conhecimento
para elidir sua vigência própria de acontecimento e descontinuidade. Acontecimento descontínuo, a
historicidade como vigência ética do homem não dá lugar à subjetividade, pois enquanto
acontecimento “não é substância nem acidente, nem qualidade nem processo” (Foucault, 2007: 57)
e em sua descontinuidade “golpeia e invalida as menores unidades tradicionalmente reconhecidas
ou as mais facilmente contestadas: o instante e o sujeito” (Foucault, 2007: 58).
É por isso que em seu projeto crítico-genealógico de pensamento histórico Foucault
reconhece que é preciso fugir à tentativa de estabelecer um significado subjacente ao que se quer
compreender historicamente (no caso de Foucault, é o “discurso”) bem como reconhecer que para
além dos fatores que o inscrevem na fixidez de limites representacionais (“sistemas de rarefação”)
não há uma pura e simples ausência de limites à historicidade do discurso, uma vez que pela sua
própria vigência de acontecimento a historicidade do discurso se dá em descontinuidade. Isso está
em função de um princípio primeiro: o de reconhecer autor, disciplina e vontade de verdade não
como instâncias originárias, mas como fatores negativos da historicidade pela qual Foucault quer
compreender o discurso (Cf. Foucault, 2007: 51-2).
Assim, o conhecimento do agir histórico discursivo pode se articular com a ética uma vez
que se inscreve no horizonte das possibilidades e dos modos de habitação do homem. Neste
horizonte é que se encaixa um outro princípio proposto por Foucault, segundo o qual o mundo não é
um texto de significação prévia cuja mera leitura é suficiente para garantir a plena dimensão da
habitação discursiva humana. O mundo em que se habita faz-se habitado e habitável na medida do
habitar, que é o próprio devir em que o homem incorre no discurso que ele discorre. Isto equivale a
dizer não somente que o discurso é uma violência, tal como afirma Foucault (2007: 53), mas
também que esta mesma violência não é simplesmente uma ação de um agente sujeito, que sujeita
um objeto-mundo. Neste jogo de violência em que o agressor é violentado é o que o homem pode
ser homem, porque aí a história pode ser compreendida numa dimensão ética, para além da
subjetividade.
A dimensão ética para além da subjetividade é a constituição fundamental da poética como
travessia histórica, isto é, como existência. É o extraordinário no ordinário que compõe o jogo da
história. Numa ética para além da subjetividade, a história é poética, porque aí a história é o seu
sentido. A história poética consagra o ordinário pelo extraordinário. Ela não dá garantias, como se
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nos falasse de algum outro lugar, ainda que um lugar descontínuo, fragmentado, deslocado e fora
dos sistemas de rarefação.
Enquanto se pretender de todo modo separar o conhecimento da história do próprio
acontecimento histórico, ainda haverá algo daquela relação de sujeito e objeto que separa também o
conhecer e o existir, a ética e a epistême. Ainda que seja uma subjetividade residual, ainda que se
pulverize o núcleo em muitas partículas, os lugares em muitas instâncias, a história em histórias e a
identidade em identidades, permanecerá sempre a impossibilidade de que a história se dê na reunião
própria e originária com a existência. Uma ou mil fronteiras ainda são, todas elas, barreiras.
Converter a unidade em multiplicidades que de fato são aglomerados de unidades não dá lugar à
uma vigência permanente e atual – que é uma vigência poética da história. Não dá lugar a uma
vigência histórica que permita a tão almejada e mais do que nunca necessária reunião entre ser e
conhecer a que se chama ética. Uma reunião que sempre abre os horizontes da história, mesmo
quando a tecnificação, atingindo a própria história, já converteu tudo em fatos, fechando todas as
portas.
Contra a força desta reunião o discurso banalizado ainda lança mão, contudo, do slogan
inquisitório: “então quer dizer que é tudo subjetivo?!”. Afinal, na hegemonia do banal, tudo que não
é objetivo só pode ser subjetivo. Uma resposta que manifesta a poética da história em sua força
ética nos diz, por outro lado, de modo extraordinário, com Paulo Leminski (2002: 139):
INCENSO FOSSE MÚSICA
isso de querer
ser exatamente aquilo
que a gente é
ainda vai
nos levar além
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A FICCIONALIDADE DA NARRATIVA EM PRIMEIRA PESSOA
Edson Ribeiro da Silva *

Um questionamento: a não-ficcionalidade da primeira pessoa
A teórica alemã Käte Hamburger publicou A lógica da criação literária em 1957. O
momento assistia a um grande interesse por assuntos ligados à enunciação, seja na literatura ou fora
dela. A autora soma seu interesse por uma conceituação da linguagem literária a partir de
pressupostos da filosofia a uma atenção especial ao desenvolvimento de teorias linguísticas. Ela já
havia focalizado questões acerca do tempo em O pretérito épico, obra de 1953. Nela, já se apontava
uma separação entre o tempo narrativo e o tempo fenomenológico.
A lógica da criação literária constitui-se em uma revisão do conceito de gênero literário,
empreendido a partir da constituição lingüística de cada um. A discussão acerca da ficcionalidade
aparece como uma conseqüência da aplicação de pressupostos da filosofia e da lingüística à
apreciação dos gêneros. É essa preocupação com a diferenciação entre gêneros que dá origem à
estruturação da obra.
O sujeito-de-enunciação é o suporte para toda a categorização de gêneros. A teoria de
Hamburger é construída a partir de referenciais filosóficos. Para tanto, a autora faz uma passagem
diacrônica sobre os enfoques do conceito. Dessa forma, enunciado é assimilado como uma
proposição predicativa. Ele tem sujeito e objeto, como condição de autenticidade. Sobre o sujeitode-enunciação, esse é real, assume-se como “eu” que pronuncia o enunciado. E se pronuncia sobre
um objeto, o objeto-de-conhecimento. Esse sujeito-de-enunciação se ancora no tempo. Não há como
separá-lo de uma referência temporal, do momento em que o enunciado é proferido. Quando ao
espaço, este se interliga ao tempo. Assim, o sujeito-de-enunciação é autor de enunciados de
realidade. Não é a verdade do que se enuncia, mas a condição do enunciador que define essa
realidade: “A enunciação sempre é real, porque o sujeito-de-enunciação é real, porque, com outras
palavras, uma enunciação somente pode ser construída por um sujeito-de-enunciação real,
autêntico” (Hamburger, 1986: 30). O sujeito é a condição epistemológica da realidade.
A autora reflete sobre o sentido de ficção a partir da origem do termo: “Ficção é derivado do
latim fingere, que tem os sentidos mais diversos de compor, imaginar, até a fábula mentirosa, o
fingimento” (Hamburger, 1986: 39). As duas acepções precisam ser distinguidas, para ela, para que
se elucide a verdadeira natureza do ficcional. Os procedimentos fictícios não visam ao engodo. Isso
seria a segunda acepção do termo, o fingimento que engana. A ficção finge, mas não quer enganar,
mostra-se como construção do intelecto.
Passa-se, então, à questão do tempo. Para Hamburger, o enunciado autêntico se ancora
também nele. É a referência fenomenológica, pois todo sujeito enuncia a partir de seu presente. A
localização desse sujeito no tempo é determinante para que a autora analise os procedimentos
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temporais da narrativa. Ela é base para uma diferenciação entre ficção e fingimento. Hamburger fala
acerca do pretérito usado pela História como uma indicação de enunciado autêntico. O historiador
fala sobre fatos passados a partir de seu presente, do momento em que enuncia, o que faz com que
exista uma temporalidade real. O narrador literário finge fazê-lo. Mas é um fingimento facilmente
detectável. O pretérito épico constitui a marca mais evidente de que a narrativa literária é um
construto do intelecto. A frase “Amanhã era Natal” (Hamburger, 1986: 51), extraída de um romance
de Alice Berend, é observada como exemplo. O pretérito imperfeito não se refere, aqui, a uma ação
passada, ou então contradiria o advérbio, que indica futuro. Como conciliar essa contradição?
Hamburger resolve o impasse afirmando que frases como essa são marcas evidentes de que não se
está diante de um enunciado de realidade, ou autêntico. O tempo contido na frase tem como sujeitode-enunciação a personagem. Hamburger abandona o termo sujeito-de-enunciação e adota a
expressão eu-origo como capaz de evitar confusões. Assim, a eu-origo da frase acima não é Berend,
a autora, mas a personagem. É a temporalidade desta que ancora o enunciado. O pretérito épico,
assim, é mera convenção narrativa. Não indica uma referência no tempo fora da linguagem literária.
Após outros exemplos, ela conclui que o narrado não se refere a uma eu-origo real, mas sim a euorigenes fictícias, o que explicitaria seu caráter de ficção.
Em seguida, analisa-se o tempo na primeira pessoa como correspondendo ao tempo real. A
frase “E agora, caro leitor, se contemplaste o suficiente, volta comigo dois séculos atrás”
(Hamburger, 1986: 54), extraída de um romance alemão, é indicativa de que, quando se fala em
dois séculos atrás, a referência temporal é esse eu que fala de si. Não se perdeu a ancoragem no
tempo. É um enunciado autêntico. A referência, no caso, o narrador, é a própria eu-origo da
enunciação. A linguagem não é fictícia, pois o enunciado é autêntico.
A autora ainda enumera passagens de obras que principiam pela descrição de ambientes, às
vezes cenários reais. A descrição pertence, de fato, à eu-origo que a enuncia. Mas, a partir da
introdução de personagens em cena, a eu-origo muda para estas. O texto, assim, se em terceira
pessoa, torna-se fictício, mas se a narrativa prossegue em primeira pessoa, após a descrição, é
enunciado autêntico. Dessa forma, há possibilidades de oscilação, em uma obra, entre ser enunciado
autêntico e ficção, a partir da eu-originalidade que enuncia. Na terceira pessoa, não há narrador,
mas uma instância narrativa, ou seja, há apenas o autor narrativo e sua narração. A autora critica as
teorias sobre o ponto de vista, elaboradas pela teoria literária, porque estas não contemplariam a
literatura como linguagem, mas teriam inventado a possibilidade de apreensão do objeto a partir de
perspectivas que não a do sujeito. Ela ironiza a chamada visão de Deus e demais categorias, como
as de Pouillon, como impropriedades: “na narração ficcional não se trata em nenhum dos casos nem
de narração subjetiva, nem de objetiva” (Hamburger, 1986: 105). O ficcional não tem um sujeitode-enunciação, não há graus maiores ou menores de subjetividade. A primeira pessoa dispõe de um
narrador, e este é a – eu-origo, portanto, aqui, como no lírico, há espaço para a subjetividade.
Em seguida, trata-se do conceito de verbos dos processos internos, outra marca de
ficcionalidade. Processos internos são atividades mentais, como sentimentos e pensamentos. Para
Hamburger, tais processos são revelados pelo autor em terceira pessoa, o que indica uma
impropriedade. Ela distingue entre verbos de processos externos e internos. Andar, sentar, levantar,
rir etc são verbos que designam processos externos, observáveis externamente nas pessoas, ou seja,
eles podem ser referidos tanto em enunciados autênticos como inautênticos. No entanto, tais verbos
não são suficientes para o autor épico. Surge a necessidade de verbos relacionados aos processos
internos, como pensar, refletir, crer, julgar, sentir, esperar etc, que podem ser usados em outras
formas de narrativa, mas o narrador épico “os emprega de um modo particular como nenhum
narrador o pode fazer – verbalmente ou por escrito” (Hamburger, 1986: 58), o que remete à
experiência pessoal de cada um: não se pode ter conhecimento acerca dos processos internos de
outras pessoas, a menos que elas o revelem. Assim, a ficção épica é o único lugar epistemológico,
onde a eu-originalidade (ou subjetividade) de uma pessoa pode ser apresentada na terceira pessoa, o
que a revela como ficcional. O leitor, ao se deparar com a existência de tais processos, em terceira
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pessoa, sabe que o texto não corresponde a um enunciado de realidade. Reconhece como ficção essa
linguagem que difere do enunciado de realidade, assim, o fingir ficcional não busca enganar. A
autora enfatiza que, na ficção, ou terceira pessoa, o sistema espaço-tempo se refere a personagens,
não ao autor. Apenas quem diz “eu” pode conhecer a si, e os outros serão sempre objetos. Dessa
forma, na terceira pessoa, sujeito e objeto coincidem. Na primeira pessoa, essa separação se
mantém.
A autora fala acerca de outros elementos do gênero ficcional, como o discurso vivenciado, o
diálogo, as intromissões do autor, mas elas seriam, antes de mais nada, marcas de ficcionalidade. As
intromissões do autor, como em Sterne, não autenticariam o enunciado, antes o revelariam como
ficcional. Da mesma forma, a representação do diálogo, que faz com que a eu-originalidade oscile.
O fato de este aparecer como presente, em um relato de eventos passados, marca a não
correspondência do tempo ao real. A autora considera a intromissão do autor na narrativa uma
intensificação de sua ficcionalidade, não uma ruptura.
Enfim, Hamburger define a primeira pessoa, para em seguida problematizá-la. O capítulo
sobre “formas especiais” termina com a problematização acerca do fingimento como processo. O
trecho todo ilustra a posição da autora, já ao concluir sua teoria:
Estes poucos exemplos extraídos da quantidade de romances em primeira pessoa
nos mostram que a forma de enunciado de realidade não deve ser negligenciada na
interpretação das narrações em eu. [...] Também neste caso é a forma de
enunciação que estabelece a fronteira entre a narração em eu e a ficção. Tendo sido
verificado isto mais pelas formas da narração do que pelos sintomas destas
regularidades, a fenomenologia da narração em eu não está sendo analisada. A
pergunta colocada pela sua situação lógica no sistema da criação literária, a de ser
enunciado de realidade fingido, não está com isso respondida: isto é, a noção de
“fingido” necessita de uma análise melhor, demonstrando-se então que de fato é ela
que descortina os critérios decisivos e ilumina a relação da narração em eu com a
ficção, por um lado, e com o lírico, por outro. (Hamburger, 1986: 235)

A necessidade de “uma análise melhor” é detectada pela autora ao longo da exposição de
técnicas literárias ao longo do capítulo. Este começa pela definição da condição do narrador em
primeira pessoa. Ele é autêntico, mas não da forma como o eu-lírico também o é. O eu da narrativa
em primeira pessoa quer ser histórico, não lírico. Essa condição faz com que a autora veja a
narrativa em primeira pessoa como um gênero específico. Tal como a ficção o é. A distinção entre
as duas formas é reafirmada pela volta aos conceitos originais de ficção. Assim, o “termo ‘fingido’
significa algo pretenso, imitado, inautêntico, figurado, ao passo que ‘fictício’ significa o modo de
ser daquilo que não é real: da ilusão, da aparência, do sonho, do jogo” (Hamburger, 1986: 225). O
exemplo a que ela recorre é o das crianças brincando: elas não têm intenção de enganar, o que
resulta em uma ficção. A situação ficcional resulta de uma atitude completamente diferente daquela
que produz uma situação fingida, e a mesma diferença é obedecida pela linguagem. Como
conseqüência, Hamburger lança mão do termo fingimento para definir os processos da narrativa em
primeira pessoa. Esse narrador quer uma condição histórica. Assim, assume um posicionamento em
relação à temporalidade e à própria voz.
Primeiramente, são colocadas por ela aquelas modalidades romanescas que apontam para
um fingimento, no sentido de imitarem enunciados de realidade. A primeira pessoa seria a mímese
do enunciado de realidade, enquanto a ficção seria a mímese da própria realidade. A ficção narra
pessoas e coisas; a primeira pessoa, sobre pessoas e coisas.
Imitar enunciados de realidade faz com que a primeira pessoa tenha origem em gêneros nãoliterários validados historicamente. Ela teria sua origem na estrutura enunciativa autobiográfica, o
que é feito com o objetivo de se impor como não-ficção, como documento histórico. Dessa forma,
uma narrativa em primeira pessoa pode ser idêntica a uma autobiografia. A autora exemplifica com
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uma narrativa egípcia, da qual não se pode precisar se é documento ou invenção. Haveria graus de
fingimento, no sentido de uma busca ou não de historicidade.
O romance epistolar é focalizado como uma forma de fingimento. A temporalidade se refere
ao momento de enunciação da carta, mas isso dá origem a processos que a autora cita sem
aprofundar. A presença de discursos diretos, no romance epistolar, seria um índice de seu caráter de
coisa inventada. Isto representaria o limite do enunciado autêntico, ou seja, uma marca de que essa
temporalidade não é mais a do gênero imitado. A mesma coisa se aplica ao romance em forma de
diário. Falando sobre o romance de memórias, Hamburger aponta como problema a infalibilidade
da memória do narrador, que reproduz até os diálogos conforme lembrados. Da mesma forma, ao
olhar para o próprio passado, o narrador se coloca na mesma situação do autor que conhece os
processos internos de outros, pois se vê como um outro. O que gera uma flutuação na euoriginalidade. O fingimento assume aspectos de ficção, “o que pode indicar uma tendência para que
ele seja sujeito (ficção) e não mais objeto” (Hamburger, 1986: 232). Mas a autora enfatiza:
“Nenhum fingimento, por mais em evidência que se encontre, pode alterar esta narração em
primeira pessoa, torná-la ficção” (Hamburger, 1986: 227).
Hamburger trata o fingimento como um problema. O fato de que ele evidencie marcas
próprias da literatura o coloca diante da perplexidade da autora ao final do livro: “a noção de
‘fingido’ não foi elucidada ainda” (Hamburger, 1986: 235). Ou seja, se a primeira pessoa caminha
para uma ilogicidade, isso a problematiza. Um exemplo citado é Moby Dick, obra em que o
narrador em primeira pessoa esquece de si para relatar o que ocorre ao Capitão Ahab, conhecendo
inclusive seus processos internos. Há no capítulo outros exemplos dessa ilogicidade do romance em
primeira pessoa. O fingimento se submete a uma variabilidade, quando faz uso da primeira pessoa,
e isso é raiz de problemas. Outro problema é que não se explica, na primeira pessoa, por que não
seria preenchido o conceito de realidade, como no lírico. A irrealidade da primeira pessoa é
apontada pela autora. Nas palavras desta: “Neste ponto deve-se aludir novamente ao fato de que a
narração em primeira pessoa ocupa uma posição lógica tão elucidativa no sistema da criação
literária justamente porque se diferencia, de modo diverso, tanto do lírico, como do enunciado de
realidade autêntico” (Hamburger, 1986: 236). Ser enunciado autêntico não representa, dessa forma,
uma condição de verdade.

Uma teoria do ficcional: a ficcionalidade como intenção e jogo
Se em Hamburger a narrativa em primeira pessoa constitui um gênero à parte, ou seja, ela é
fingimento, mas não ficção, para outros estudiosos da ficcionalidade esta reside em aspectos que
não a natureza da linguagem. Por isso, uma teoria que nega à primeira pessoa a condição de
narrativa ficcional pode não incomodar o leitor que assimilou ou o senso comum a respeito do
conceito, ou teorias que não partem da natureza da linguagem.
Assim, é preciso que se registrem aqui alguns modos pelos quais a teoria de Hamburger
pode ser revista. Mais que isso, teorias que apontem para um desdobramento daquilo que a teórica
já havia apontado ao falar sobre as formas especiais. Essas formas seriam a intromissão de um
problema, que a autora deixou para ser discutido. Sua teoria, assim como outras que serão
abordadas aqui, serve como pressuposto para que se reveja a natureza ficcional da narrativa em
primeira pessoa, sobretudo daquela desenvolvida a partir do século XX.
Em princípio, é preciso que se reveja Hamburger a partir dos dois elementos que seriam,
para ela, indicadores de ficcionalidade: o tempo e a voz narrativa.
Primeiramente, atente-se para Paul Ricoeur, em Tempo e narrativa, uma obra extensa sobre
o tempo e sua relação com as formas de mímese. O segundo volume é dedicado ao tempo literário.
Ricoeur reconhece a relevância da teórica alemã:
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Devemos a Käte Hamburger ter ela distinguido claramente a forma gramatical do
tempo do verbo, em particular os tempos passados, de sua significação temporal
sob o regime da ficção. Ninguém insistiu mais do que ela no corte que a ficção
literária introduz no funcionamento do discurso. (Ricoeur, 1995: 115)

Antes de chegar ao nome dela, o teórico francês já havia apontado a importância que o
interesse pelos aspectos internos do texto assumia: “Ora, graças a tal deslocamento da atenção do
enunciado narrativo para a enunciação, os traços propriamente fictícios do tempo narrativo
adquirem um valor distinto” (Ricoeur, 1995: 110). Embora o pensador francês não concentre sua
atenção apenas sobre aspectos enunciativos em suas análises de obras literárias, para ele, estes
constituem um método de investigação. Ricoeur dedica estudos a obras de Proust, Thomas Mann e
Virginia Woolf, após haver se detido nos usos pelos quais o tempo vem sendo abordado na
literatura atual.
A inclusão de Hamburger, por este autor, se insere em um capitulo denominado “Os jogos
com o tempo”, que deixa de imediato evidenciado o caráter de invenção das técnicas narrativas,
sobretudo as modernas. Ricoeur insere a teórica entre comentários sobre Benveniste e o sistema
enunciativo deste, focalizando sua divisão entre tempo da história e do discurso, e um estudo mais
detalhado das idéias de Weinrich. Para o pensador francês, o tempo representado na ficção não
corresponde, de fato, ao tempo fenomenológico, real: “o sistema dos tempos, que varia de uma
língua para outra, não se deixa derivar da experiência fenomenológica do tempo; e de sua distinção
instintiva entre presente, passado e futuro” (Ricoeur, 1995: 110). Mas o autor critica Hamburger em
alguns aspectos. O primeiro protela que ela não explica a permanência do tempo passado, nas
narrativas, se ele não tem relação com um tempo real. Se existe a necessidade de a narrativa se
compor no passado, e isso sempre aconteceu, algo na significação desse tempo impulsiona essa
determinação. Assim, não haveria uma ruptura total entre a representação do tempo, indicada pelos
verbos, e a experiência vivenciada. Essa crítica proporciona a Ricoeur formular um raciocínio
preciso: “É necessário, portanto, colocar em jogo a dialética do personagem e do narrador, o último
sendo considerado uma construção tão fictícia quanto os personagens da narrativa” (Ricoeur, 1995:
117). De fato, a condição do narrador como criação fictícia o coloca dentro da obra e Ricoeur está
se referindo, aqui, a qualquer possibilidade de narrador, seja em primeira ou terceira pessoa. Como
conseqüência, agrupa-se sob um único termo o que Hamburger separara. E evita-se a confusão entre
autor, instancia narrativa e narrador, presente na obra desta.
Ricoeur passa a comentar as teorias de Harald Weinrich, focalizando a atenção que este
teórico dera à separação entre tempos lingüísticos e fenomenológicos. Para Weinrich, o fato de os
tempos verbais não corresponderem à experiência não era uma peculiaridade da narrativa ficcional.
Nas palavras do ensaísta alemão:
De acordo com estas considerações prescindimos de todas as proposições com que
Käte Hamburger envolve sua tese e vamos considerar a questão de se estas
observações não valem para os tempos em geral, trate-se de romances em primeira
ou terceira pessoa, ou de relatos fictícios, de literatura de base histórica, de
literatura em geral ou da língua cotidiana. (Weinrich, 1968: 31. Tradução do autor)

A base para a concepção desse autor está na separação entre os tempos verbais (Tempus) e o
tempo real (Zeit), que ele observa também ocorrer em inglês entre os termos tense e time. Na
verdade, os tempos da língua não correspondem aos da realidade fenomenológica (presente,
passado e futuro). A diferença é aplicável à ficção porque se impõe a toda condição lingüística. A
obra de Weinrich, portanto, serve como uma ponte entre os tempos da literatura e os do uso
cotidiano, não-literário. O autor, em Estrutura e função dos tempos na linguagem, enumera
exemplos extraídos não só da linguagem cotidiana como de obras literárias. Dedica uma atenção a
estas no capítulo VII, onde estuda o tempo da narração. O passado não é, para ele, o único tempo
passível de distorções. E a obra é pródiga em exemplos que incluem os três tempos
fenomenológicos.
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Weinrich divide os tempos verbais em dois grandes grupos, o tempo da narração e o do
comentário. Algo próximo aos tempos da história e do discurso, de Benveniste. Mas o teórico
alemão separa as formas verbais específicas de cada grupo. Dessa forma, pode haver trocas entre
essas formas, sobretudo dentro de cada grupo, mas também entre tempos de grupos diferentes.
Enquanto o pretérito e o condicional são formas próprias para o narrar, o presente e o futuro são
próprias para o comentário. O ato de narrar no passado atenuaria uma espécie de envolvimento
daquele que enuncia, que é marcante no comentário, onde o “eu” se assume e impõe suas opiniões.
A relevância destes dois teóricos, para uma contestação de Hamburger, parece se justificar
pelo alcance das duas abordagens, sobretudo a do segundo. Se não é uma especificidade da ficção a
não correspondência do tempo verbal com a posição do sujeito que enuncia, o principal argumento
de Hamburger fica sofrendo de uma limitação. Limitar a não correspondência entre verbos e tempos
reais à narrativa é uma atitude pioneira, mas Ricoeur e Weinrich, entre outros, levaram mais longe
esta distinção. Assim, a não correspondência de verbos com o tempo também pode ocorrer e,
necessariamente, para o segundo, tem que ocorrer. Da mesma forma que, para Ricoeur, essa não
correspondência assume sentido, por isso permanece na narrativa em terceira pessoa, o mesmo se
aplica a obras em primeira pessoa que fazem, por exemplo, o uso do presente como tempo da
narrativa e do comentário. O uso do presente é comum exatamente em narradores que se ocultam,
na técnica da câmera, no nouveau roman francês, em autores pós-modernos. O uso de uma primeira
pessoa que se expressa no presente é, sem dúvida, uma técnica anti-ilusionista, que exibe sua
natureza ficcional.
Em relação ao aparato enunciativo de Hamburger, é preciso chamar a atenção para a quebra
na separação feita por Benveniste (1989: 81-2) entre a pessoa enunciativa, o “eu” que enuncia, e a
não-pessoa, o objeto da enunciação. Para Hamburger, o sujeito que fala de si tem um objeto,
enquanto aquele que fala de personagens não o tem. Dentro dos pressupostos da autora, parece
lógico, pois a eu-origo da terceira pessoa seria a personagem, não o autor.
No entanto, o estranhamento que tal pressuposto pode causar é decorrência da confusão
entre autor e narrador. O fato de não se atribuir à terceira pessoa um narrador, por não haver um
“eu” centralizador, na verdade não representa que a eu-origo possa ser a personagem. Seria como
supor que, nas descrições apontadas por Hamburger como sendo enunciadas pelo autor, a eu-origo
fosse o ambiente. Tanto as pessoas como as coisas estão no plano da invenção ficcional. A distinção
que a autora faz entre a primeira pessoa narrar sobre coisas e pessoas, e a terceira narrar coisas e
pessoas, parece uma decorrência de se ver no autor um artista como o pintor, o escultor, fora da
obra. De fato, o autor está fora. Mas o narrador é criação sua, assim como as coisas e pessoas.
Quem expressou de forma precisa a relação que aqui se estabelece entre a condição do autor
e a do narrador foi Todorov, em seu ensaio “As visões da narrativa”, o qual pode servir como um
contraponto à confusão que aqui se aponta em Hamburger. Todorov comenta acerca das visões da
narrativa, começando por aquelas que representam uma visão exterior, ou seja, a terceira pessoa. Ao
passar a tratar daquelas que adotam uma perspectiva interna, o teórico problematiza a relação entre
narrador e personagem. Para ele, o narrador em primeira pessoa é personagem, ou narradorpersonagem. Seria, ao contrário do que se convencionou definir, uma ausência de narrador, quando
o texto se enuncia em primeira pessoa, o que corresponde a enxergar no tão propalado ocultamento
do narrador em terceira pessoa, em técnicas como a onisciência seletiva, apenas uma convenção.
Compara, assim, a primeira pessoa ao gênero dramático, em que personagens falam, nas não há
narrador. A diferença, para ele, residiria no fato de que os personagens têm fala, mas o narrador
não. Ou seja: “Os dois gêneros poderiam mesmo ser considerados como opostos, na medida em que
a narrativa na primeira pessoa nos coloque diante de um novo tipo de enunciação, a que se poderia
chamar, por oposição à fala das personagens, escritura” (Todorov, 1974: 46). O que significa que o
narrador não fala, como as outras personagens, mas conta. Mas isso não o coloca como exterior ao
texto, nem como o sujeito-de-enunciação da obra. Nas palavras de Todorov (1974: 47):
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O personagem-narrador não é, pois, uma personagem como as outras; não se
assemelha tampouco ao narrador de fora, tal como observávamos mais acima. Isso
seria confundir o “eu” com o verdadeiro sujeito da enunciação, que conta o livro.
No momento em que o sujeito da enunciação se torna sujeito do enunciado, não é
mais o mesmo sujeito que enuncia. Falar de si próprio significa não ser mais “si
próprio.

O fato de Todorov considerar o autor, fora do texto, seu sujeito-de-enunciação remete à
categoria dada por Hamburger ao narrador em primeira pessoa como enunciador autêntico. As
relações agora se invertem: quando esse narrador-personagem fala de si, não é mais a condição de
ser sujeito e ter a si como objeto, no sentido de Hamburger, porque está incluso na narrativa, que
tem como sujeito o autor. O que fica esclarecido pelo trecho seguinte:
O narrador do livro é tão fugidiço, quanto não importa que sujeito de enunciação, o
qual, por definição, não pode ser representado. Em “ele corre”, há “ele”, sujeito do
enunciado, e “eu”, sujeito da enunciação. Em “eu corro”, um sujeito da enunciação
enunciada se intercala entre os dois, tomando a cada um uma parte de seu conteúdo
precedente, mas sem fazê-los desaparecer inteiramente; não faz mais que imergilos. Pois o “ele” e o “eu” existem sempre: o “eu” que corre não é o mesmo eu que
enuncia. “Eu” não reduz dois a um, mas de dois faz três. (Todorov, 1974: 47)

Tais palavras são esclarecedoras porque a diferença entre narrador em “eu” ou em “ele”
deixa de residir no enunciador. Este será sempre o autor. E, com isso, a referência temporal será
este, seja em primeira ou terceira pessoa. O passado épico é o mesmo, para os dois enunciadores,
embora não seja para os dois narradores. O que se constata do comentário seguinte:
O narrador verdadeiro, o sujeito da enunciação de um texto onde uma personagem
diz “eu”, está apenas mais disfarçado. A narrativa em primeira pessoa não explica a
imagem de seu narrador, mas, ao contrário, torna-a mais implícita ainda. E
qualquer ensaio de explicitação só pode levar a uma dissimulação cada vez mais
perfeita do sujeito da enunciação; o discurso que se confessa discurso não faz mais
que ocultar pudicamente sua propriedade de discurso. (Todorov, 1974: 47-8)

A idéia aqui exposta se contrapõe a Hamburger, no sentido de que a ficção, para ele,
ocultaria seu caráter de linguagem inventada, e não o explicitaria. O passado épico estaria, portanto,
nessa mesma condição: confessar uma condição de discurso. Da mesma forma, o teórico vê na
primeira pessoa uma possibilidade de o narrador se colocar ainda mais internamente, pois ele estaria
“mais implícito ainda” ao se revelar como “eu”. “Assim, longe de fundar em si o herói e o narrador,
a personagem que finge escrever o livro tem uma posição absolutamente única: difere tanto da
personagem que teria sido se fosse chamado ‘ele’ quanto do narrador que é um ‘eu’ potencial”
(Todorov, 1974: 48).
Tais autores, sobretudo Weinrich e Todorov, servem como uma revisão da idéia de que
tempo e voz narrativa seriam um limítrofe entre a ficcionalidade e o enunciado de realidade. Onde
residiria, portanto, a ficcionalidade de um texto?
Observe-se a posição de um teórico da linguagem: John R. Searle. Em um ensaio
denominado “O estatuto lógico do discurso ficcional, há um posicionamento em termos dessa
“lógica”, de que fala o título, mas também como sendo o ficcional um ato de fala específico, ou
seja, regulado por uma intencionalidade. Como a caracterização da ficção como uma intenção já se
descortinava em Hamburger, mas alternando-se as duas acepções do termo, como invenção e
fingimento, uma sendo ficção e a outra primeira pessoa, é preciso que se especifique a posição de
Searle a respeito.
Essa intencionalidade, para ele, não reside em uma possibilidade exclusiva do autor: “cabe
ao leitor decidir se uma obra é literária, cabe ao leitor decidir se ela é uma obra de ficção” (Searle,
2002: 97). O que implica, de imediato, diferenças: nem toda a literatura é ficção, assim como esta
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não se restringe àquela; da mesma forma, não há como se fazer recair o literário unicamente sobre
um discurso figurado. Há, de fato, “emissões sérias e emissões ficcionais” (Searle, 2002: 99), mas a
diferença não reside sobre tipos de linguagem diferentes. A mesma expressão que pode ser tomada
como séria, em um contexto, em outro pode ser entendida como ficcional. “Portanto, qualquer um
de (sic) sustente que a ficção contém atos ilocucionários diferentes dos contidos na não-ficção,
compromete-se com a concepção de que as palavras não têm, nas obras de ficção, seus significados
normais” (Searle, 2002: 104).
A ficção também é composta por asserções, ou seja, enunciados que remetem ao real. O que
diferencia uma asserção séria de uma ficcional seria a obediência a quatro regras, que se referem à
possibilidade de o autor da asserção poder provar seu valor de realidade. O autor de uma asserção
séria compromete-se com o valor de realidade daquilo que diz; o autor de um texto ficcional não o
faz. O que não implica em mentira, em engodo. O autor ficcional finge fazer uma asserção. A
acepção de ficção como fingimento é adotada pelo teórico. E ele retoma as duas possibilidades de
sentido do termo fingir: na primeira acepção, fingir corresponde à mentira, à intenção de fazer
passar por verdadeiro algo que não corresponde ao real; na segunda, corresponde a atitudes como a
imaginação, o sonho, em que se inventa, sem intenção de enganar. “Ora, no uso ficcional das
palavras, o que está em questão é o fingimento no segundo sentido” (Searle, 2002: 105). Quem
finge, neste sentido, coloca a realidade sob a dependência de um como se. A intencionalidade do
fingimento na ficção faz com que a mesma repouse sobre esta característica, e não mais sobre a
linguagem. Fingir é ato intencional, ninguém finge sem ter essa intenção.
A idéia de que “não há nenhuma propriedade textual, sintática ou semântica, que identifique
um texto como uma obra de ficção” (Searle, 2002: 106), leva o teórico a postular a ficção como
uma convenção. A idéia também será adotada por teóricos de outras áreas. Assim, a ficção como
uma convenção significa o rompimento daquelas regras que regem uma asserção séria. Diz o autor:
“sugiro que o que torne a ficção possível é um conjunto de convenções extralinguísticas, não
semânticas, que rompam a conexão entre as palavras e o mundo estabelecida pelas regras acima
mencionadas” (Searle, 2002: 107). Mas, se há esse rompimento, por que obras inspiradas em
pessoas e fatos reais podem ser categorizadas como ficção? Tal questão pode ser uma consequência
lógica para quem chegasse a essa parte do ensaio de Searle. Mas a resposta está, sem dúvida, na
especificação desse rompimento como um conjunto de recursos específicos da ficção. Os processos
internos, de Hamburger, poderiam figurar entre eles.
A separação entre mentira e o fingimento ficcional é ilustrado por Searle através do mesmo
exemplo utilizado por Hamburger. Ela cita o brincar das crianças como exemplo de ficção; o teórico
norte-americano também. Ele considera o brincar como ficção, e esta como um fingimento sem
intenção de enganar. Fingimento não precisa, assim, ser atrelado à mentira. “O que distingue ficção
e mentira é a existência de um conjunto distinto de convenções que habilitam o autor a efetuar as
operações de feitura de enunciados que sabe que não são verdadeiros, ainda que não tenha a
intenção de enganar” (Searle, 2002: 108). Ou seja, os atos ilocucionários são fingidos, mas o ato de
emissão é real. Neste ponto, Searle se opõe a Hamburger, que vê a emissão como condição para o
ficcional, mas não o teor do que se emite ou enuncia. Assim, em Searle, toda emissão por um autor
de ficção é um enunciado autêntico, mesmo que seu objeto não seja o real.
A posição de Searle, como teórico da linguagem, pode ser usada aqui como elo para que se
introduza uma teoria do ficcional feita por um teórico da literatura. A questão da intencionalidade
do ficcional é um aspecto que caracteriza as idéias de Wolfgang Iser, teórico alemão. Mas Iser
interessa não apenas porque recoloca a ficção na condição de ato intencional, o que de imediato faz
com que se possa enxergar a narrativa em primeira pessoa como um exemplo historicamente
constituído desse conceito, mas também porque abre uma série de possibilidades para a
compreensão daquilo que caracteriza a recepção do ficcional pelo leitor.
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Se existe, por parte de quem produz uma obra ficcional, a intenção de que o leitor a receba
como tal, também há nesse autor formas de marcar seu texto como tal. Por isso, a ficcionalidade,
para Iser, parte de uma série de procedimentos contratuais entre autor e leitor. Ela é uma convenção.
É ficção não apenas porque o autor tinha tal intenção ao criar, mas também porque o leitor vai
acatar essa condição. Por isso, aquilo que já havia sido definido como convenções que o leitor
acatava, até de modo tácito, passa a ser visto como uma relação ativa, que se parece mais com as
regras dos jogos. No jogo, os integrantes exercem funções convencionadas, mas o desempenho do
jogador não é uma convenção, ele é uma ação interativa. “Ao se admitir que o texto precisa ser
processado pelo leitor no ato de leitura, o intervalo entre texto e leitor adquire importância crucial.
A conseqüente interação entre ambos no processo de leitura transforma o texto num correlato
noemático na mente do leitor” (Iser, 1999: 28). Portanto, esse intervalo pode ser responsável por
gerar a atitude de quem se posiciona diante de uma obra ficcional. O “correlato noemático” pode ser
ensejado por elementos diversos, como a convenção dos gêneros. Identificar o texto como incluído
em um gênero já estabelece, de antemão, regras de jogo.
A obra em que Iser se detém com maior abrangência no problema da ficcionalidade é, sem
dúvida, O fictício e o imaginário, publicada originalmente em 1991. Se as obras anteriores, como O
leitor implícito, focalizavam a recepção como produtora de sentidos, agora Iser se volta para o
ficcional em si, como produto resultante de operações não só lúdicas como cognitivas. O ficcional
passa a assumir a condição de instrumento para a compreensão do real, não como uma possibilidade
intermediária, submissa a referenciais científicos, mas com uma organicidade própria.
Ao definir a ficção como um ato de fingir, Iser a refere a dois procedimentos, os quais
permitem a transgressão dos limites entre o texto e o contexto, ou seja, possibilitam que se
transgridam os campos de referência intratextuais. Tais procedimentos seriam a seleção e a
combinação, o que remete a possibilidades de o texto assumir formas díspares. Selecionar
elementos seria uma ação que começa antes da escrituração do texto, mas a combinação diz respeito
à própria elaboração do mesmo. A possibilidade de combinar é uma das bases para que se criem
regras de jogo, e para que o desempenho seja sempre diferente, ou seja:
Como produto da combinação, o relacionamento não se refere apenas à elaboração
destes campos de referência a partir do material selecionado, mas igualmente ao
mútuo relacionamento destes campos. Isso nos leva a reconhecer uma
diferenciação relativa à qualidade do fictício. Esta diferenciação se reveste de uma
importância ainda maior ao tratarmos, agora, doutro ato de fingir, que consiste no
desnudamento de sua ficcionalidade. (Iser, 1996: 23)

Desnudar a própria ficcionalidade pode ser um assunto já tratado, explorado sob
prerrogativas diversas, principalmente por teorias sobre o foco. Hamburger já apontava para o fato
de o texto fictício revelar-se como tal. Mas a diferença é que Iser não focaliza essa possibilidade
como uma incumbência da linguagem ficcional em si. O trecho seguinte é esclarecedor:
Este ato é característico da literatura em sentido lato, que se dá a conhecer como
ficcional, a partir de um repertório de signos. Não se pode abordar aqui a
multiplicidade dos repertórios de signos, pelos quais o texto ficcional se revela na
literatura. Deve-se entretanto ressaltar que este repertório de signos não se
confunde com os signos lingüísticos do texto; razão pela qual fracassaram todas as
tentativas de demonstrar o contrário. (Iser, 1996: 23)

Dentro dessas tentativas fracassadas, para ele, certamente se inclui a de Hamburger. O que
Iser chama de signos é algo mais abrangente que a internalidade da linguagem. É preciso lembrar
que há um intervalo entre o livro e o leitor, que inclui, por exemplo, o reconhecimento deste
enquanto ficcional. Portanto, Iser afirma que “o sinal de ficção no texto assinalado é antes de tudo
reconhecido através de convenções determinadas, historicamente variadas, de que o autor e o
público compartilham e que se manifestam nos sinais correspondentes” (Iser, 1996: 23). E são essas
convenções que levam o público a não reconhecer o texto apenas como discurso, mas como sendo
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um “discurso encenado”, e a idéia de encenação como marca do texto ficcional percorre o livro
todo. Constata-se que todo texto literário, na condição de fictício, é uma encenação. Assim, “pelo
reconhecimento do fingir, todo o mundo organizado no texto literário se transforma em um como
se” (Iser, 1996: 24), expressão já usada, e que volta no teórico para assinalar essa espécie de
parênteses em que a ficção coloca o real. Esse como se remete a um mundo imaginário, irreal.
Como imaginário, esse mundo não se pretende erigir como um engano, ele não quer tomar o lugar
do real. Mas não se refere apenas a uma invenção inconsequente, pois há consequências dentro do
fictício, ele tem uma utilidade prática. O imaginário é aqui visto como acontecimento, e este tem
sua função cognitiva.
Por fim, como teoria acerca do ficcional, convém lembrar Umberto Eco. O teórico italiano,
em Seis passeios pelos bosques da ficção, alarga a noção de autor-implícito, criada por Booth, no
sentido de especificar modos pelos quais o jogo ficcional define suas regras, assim como a
competência do leitor em entender estas e assimilar seus processos. Eco focaliza a ficção sob um
paradigma semelhante ao de Iser. Ela é jogo entre autor e leitor, funcionando com regras próprias.
Focalizar a natureza dessas regras como interação é o interesse que orienta seus principais
conceitos. Eco retoma dois conceitos definidos pelo formalismo russo para que possa definir essas
regras. Assim, os termos fábula e enredo reaparecem:
Fábula é o esquema fundamental da narração, a lógica das ações e a sintaxe das
personagens, o curso dos eventos ordenado temporalmente. Pode também não
constituir uma seqüência de ações humanas e pode referir-se a uma série de
eventos que dizem respeito a objetos inanimados, ou também a idéias. O enredo,
pelo contrário, é a história como de fato é contada, conforme aparece na superfície,
com as suas deslocações temporais, saltos para frente e para trás (ou seja,
antecipações e flash-back), descrições, digressões, reflexões parentéticas. (Eco,
2004: 85-6)

A distinção entre esses dois elementos aponta para o fazer elaborativo do autor, mas também
para as expectativas que esse fazer suscita, já no autor, em relação à sua apreensão. Por isso, para
Eco, não há que se fazer a distinção apenas entre as instâncias do autor. É preciso distinguir
categorias dentro daquilo que sempre se definiu apenas como leitor. A noção de leitor-modelo é
motivo para um capítulo sobre tal função, em Lector in fabula. Eco estava fazendo desse leitor o
modelo, não apenas como uma expectativa íntima do autor. O leitor-modelo é uma instância que
gera aquilo que Eco define como autor-modelo. Estes se contrapõem às categorias do autorempírico e do leitor-empírico, estas de fato pessoas que existem fora do texto, em uma condição
física.
Podem-se sintetizar esses elementos em uma disposição, que Eco expõe, em Seis passeios
pelos bosques da ficção, através de gráficos. Assim, o autor-empírico está fora do texto, mas gera o
autor-modelo, que é responsável pelo enredo, conforme este se organiza, com sua temporalidade
específica; este autor-modelo se relaciona com um leitor-modelo, que é aquele para quem os
recursos do enredo se voltam e, como este gera expectativas no autor, ele é um dos responsáveis
pela recursividade do texto; este leitor-modelo é anterior ao autor-empírico, que é físico, e que pode
ou não corresponder às expectativas do autor, mas é quem, afinal, apreende o texto.
Os quatro elementos são participantes do jogo: “Cabe, portanto, observar as regras do jogo,
e o leitor-modelo é alguém que está ansioso para jogar” (Eco, 1994: 16). Esse leitor-modelo só pode
corresponder às expectativas do autor se a constituição do texto apontar para o reconhecimento
dessas regras. “Naturalmente, o autor dispõe de sinais de gênero específicos que pode usar a fim de
orientar seu leitor-modelo, mas com frequência esses sinais são ambíguos” (Eco, 1994: 16), o que
complexifica o jogo. “Quem determina as regras do jogo e as limitações? Em outras palavras, quem
constrói o leitor-modelo? ‘O autor’, dirão de imediato meus pequenos ouvintes” (Eco, 1994: 17).
De fato, cabe ao autor a construção de um leitor-modelo, pois este, como interno ao texto, é “um
conjunto de instruções textuais, apresentadas pela manifestação linear do texto precisamente como
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um conjunto de frases e outros sinais” (Eco, 1994: 22), e a construção de tal conjunto, como
instruções, gera regras, cuja observância é condição para a interação do jogo, ou seja, para que,
dentro de uma abertura de sentidos, a intenção do autor não se perca. “Nesse sentido, eu falaria de
leitores-modelo não só em relação a textos que estão abertos a múltiplos pontos de vista, mas
também àqueles que preveem um leitor mais obediente” (Eco, 1994: 23). A diferença é
exemplificada pelo leitor de Joyce e o de um horário de trens. Mas é preciso não perder de vista que
essa diferença também se dá em relação a autores e obras, a períodos literários diferentes. E o
teórico chama a atenção para a complexificação dessas relações, quando passa a falar sobre a
atuação do autor-modelo, pois “há casos em que, com maior desfaçatez porém mais sutilmente,
apresentam-se autor-modelo, autor-empírico, narrador e entidades ainda mais vagas, colocadas no
texto narrativo com o propósito de confundir o leitor” (Eco, 1994: 24). Eco reconhece, sem dúvida,
a complexidade das técnicas modernas. Essa confusão, sem dúvida, produz efeitos estéticos, e é
integrante da intencionalidade fictícia. Eco analisa em detalhes a constituição da perspectiva em
textos como o conto “Gordon Pym”, de Poe, em que um personagem-narrador se assume como
autor-empírico, em um prólogo. Assim, a perspectiva em primeira pessoa, quando faz uso desses
recursos de veredicção, intensifica a complexidade do jogo ficcional, é o que se depreende de tal
análise.
Chega-se, assim, a uma teoria da ficcionalidade como jogo. Há possibilidades de que as
regras variem, conforme ficou indicado tanto em Iser como em Eco. A intencionalidade produz a
interação ficcional. No caso específico da narrativa em primeira pessoa, sobretudo aquela
desenvolvida ao longo do século XX, essas regras se complexificam.

A narrativa em primeira pessoa como exacerbamento do jogo ficcional
Principiou-se a presente discussão acerca da ficcionalidade da narrativa em primeira pessoa
pela negação dessa ficcionalidade, na teoria de Hamburger. Esta serve como uma espécie de
provocação para que se constate, através dos teóricos abordados no item anterior, que a narrativa
em primeira pessoa corresponde às condições que definem um texto ficcional. Ela é ficção, pois
corresponde a um jogo de intenções. Resta agora afirmar que as técnicas de narrativa em primeira
pessoa complexificam o jogo ficcional. O fato foi observado por Hamburger dentro do capítulo que
dedica às “formas especiais”, ou seja, formas que a narrativa em primeira pessoa assumiu
historicamente e que constituem um problema para aquela teoria. É porque essas formas são
complexas, mistas, que Hamburger pode dizer, ao final de seu livro, que o problema precisa ser
observado.
De fato, o que se procurou demonstrar, através de autores como Weinrich, Todorov e Searle,
é que a ficcionalidade não reside em uma peculiaridade, como o sujeito-de-enunciação, ou o tempo.
Ou seja, estes não podem ser vistos em sua realidade como elementos da cena enunciativa, seja
através da lógica ou da linguística da enunciação. A partir de Iser, procurou-se definir que tempo e
voz narrativa são signos que compõem o texto literário. A ficcionalidade pode ser reconhecida
através de tais elementos, mas como integrantes da obra. Eles fazem parte da intencionalidade que é
condição para o jogo ficcional. Assim, o tempo e a voz narrativa podem, de fato, serem marcas de
ficcionalidade, mas como elementos da obra, internos, produzidos através da linguagem. Tais
elementos devem ser vistos como signos literários. Como tais, são pistas para o que o leitor
reconheça as regras específicas de cada obra em si mesma, e decida se quer ou não jogar. Nas
palavras de Abel (2002: 208): “A ficcionalidade deve ser vista sempre sob a ótica da
intencionalidade, isto é, a intenção do autor vai-nos dizer se tal obra é ficcional ou não. O conceito
de ‘suspension of disbelief’ (suspensão da descrença) leva-nos a um acordo autor-leitor, para
determinar a ficcionalidade da obra”.
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Suspender a descrença pode ser uma expressão ingênua ao se pensar nas técnicas
desenvolvidas ao longo do século XX. Ela cria um problema já apontado por Hamburger. Ou seja,
se na ficção o leitor reconhece o texto como invenção, nas formas especiais isso não ocorreria.
Haveria o fingimento, a obra em primeira pessoa tentaria passar-se por verdadeira. A suspensão da
descrença, aqui, seria uma crença errônea, enquanto na ficção ela não seria ingênua. A teórica
alemã atenta para aquelas formas que a primeira pessoa adotou até o final do século XIX. Para ela, a
primeira pessoa se apóia em gêneros não-literários, validados pela sociedade, que fazem uso da
primeira pessoa, como cartas, diários, autobiografias. O narrador dessas obras fingiria ser o autor
verdadeiro. E o leitor se deixaria enganar. Como recursos para a validação dessas narrativas como
pertencentes a gêneros não-literários, Hamburger cita a recorrência a prefácios que identificam o
narrador como sendo o autor, que lhe dão uma pretensa existência, e que explicam a razão pela qual
o texto foi produzido. Cita também a presença de falsas notas-de-rodapé, que explicariam
procedimentos, ou a razão pela qual um texto como um conjunto de cartas ou um diário chegou até
as mãos do leitor. A intervenção de um falso editor como intermediador passa a ser um recurso para
o fingimento.
Não há como negar que esses recursos são largamente usados. A teórica absolutiza o uso
desses recursos; para ela, a narrativa em primeira pessoa sempre quis se passar por real. Hamburger
não atenta para as formas que apenas sugere, sem aprofundar, como as que marcam a ficção do
século XX. No entanto, uma análise daquilo que ela define como formas especiais mostra que estas
passaram por uma progressão ao longo dos séculos. Elas passam de uma condição de fingimento,
no sentido de adotarem a forma de gêneros não-literários, para uma condição de pura invenção, no
sentido de não se parecerem a nenhum gênero aceitável fora da literatura. Se havia a necessidade de
uma ancoragem em gêneros não-literários, a narrativa em primeira pessoa passa a assumir formas
que a tornam reconhecível como ficção. Mais que isso, que acentuam seu caráter como tal, pois
criam regras insólitas para o leitor. São regras anti-ilusionistas, ou seja, desvelam o texto como
ficção, e esse procedimento vai além dos contratos habituais entre autor e leitor.
A origem do gênero romance é obscura, o que leva Brandão a defini-lo como “um gênero
sem origem” (Brandão, 2005: 77). A intenção do ensaísta é colocar o romance como a resultante da
confluência de outros gêneros, literários ou não. Em princípio, ele deriva tal origem principalmente
da historiografia, mas o romance também seria resultante de gêneros como a narrativa de viagens.
Brandão compara as técnicas do romance grego a atitudes comuns do historiador. Essa
forma nova tenta se fazer passar, em princípio, por relatos verdadeiros, o que faz com que o autor
procure táticas que o aparentem à historiografia. O fato de haver proêmios ou prólogos, em que uma
voz se assume como responsável pelo relato, funciona como tática de veredicção. O que também se
observa no romance latino. Bakhtin (1990) dedica uma obra à evolução das formas do romance, a
partir da temporalidade em relação ao espaço, o que chama de “cronotopo”. Dedica atenção
específica aos nomes de Apuleio e Petrônio, como marcos para a evolução do gênero. Na verdade, o
que o teórico russo observa é a mesma localização desses dois autores dentro da origem do romance
como ficção. Nesse sentido, O asno de ouro, atribuído a Apuleio, e Satiricon, atribuído a Petrônio,
funcionam como pontos confluentes da tradição narrativa. Em ambos os textos, ainda se percebe a
existência do prólogo, como tática de veredicção. Em ambos, é preciso que o leitor identifique o
autor com a personagem que viveu as peripécias. A situação, que era evidente nos inícios do
romance, como uma forma de aceitação pelo público, não cessa com o desenvolvimento do gênero.
O romance passaria por inúmeras formas, como o romance de cavalaria e o romance picaresco, para
chegar, no século XVIII, ao romance como um gênero consolidado, que Hegel (1954: 401-2) define
em sua Estética como a forma burguesa da epopéia. Isso representa a passagem de uma narrativa
que se passava em amplos espaços, como a estrada, para o espaço das relações familiares.
O espaço continuaria, até o século XVIII, sendo exterior, a estrada como lugar para a ação.
Mas o romance gótico faria do castelo o espaço para essas ações. A amplidão aqui já é interna. E o
romance histórico, conforme o modelo definido por Walter Scott, assume o castelo como lugar para
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eventos do passado. A figura do cavaleiro, como em Ivanhoé, assume uma dimensão que oscila
entre o heroísmo e uma problemática pessoal.
Os espaços interiores assumem importância à medida que a personagem protagonista perde
sua condição de homem extraordinário. Por isso, Iser (1996: 61-2) recua a origem do fictício no
romance ao gênero idílico, herdeiro da poesia pastoril. O romance idílico parte da suposição de um
lugar ideal, o espaço em que a natureza torna o homem um ser incorruptível. Ela o provém de suas
necessidades. Esse espaço, o locus amoenus herdado da tradição grega, passada pelo Renascimento,
se torna aos poucos o espaço para a família. O romance idílico prepara o romance para a
assimilação de espaços fechados, como o ambiente doméstico.
Enfim, chegou-se aqui à assunção, pelo romance moderno, dos espaços domésticos. Há
momentos intermediários, como o romance picaresco. Se o pícaro ainda é um andarilho, a estrada
passa a dividir lugar com interiores domésticos. Em Tom Jones, de Fielding, ganham importância as
ações ocultas, os segredos de alcova, tanto que o destino da personagem está na dependência de ele
conhecer sua própria origem filial.
O romance moderno se apropriaria do espaço doméstico, como ambiente em que as ações se
concentram, sobretudo após o Romantismo. Bakhtin (1990: 352) localiza Balzac e Stendhal como
os momentos específicos em que a sala de visitas ganha a condição de espaço para as ações do
romance. Se ela já aparecera anteriormente, seria a partir de tal momento que ela assumiria uma
nova dimensão. O romance passa a refletir sobre a burguesia, agora já em suas relações com o
capitalismo. Dessa forma, a Comédia humana, de Balzac, ou seja, o conjunto de sua obra
romanesca, é organizada a partir de locais privilegiados: cenas da vida provinciana, cenas da vida
devota, mas, principalmente, cenas da vida privada. Essa vida privada assumiria a condição de
lugar privilegiado não apenas para a análise das vicissitudes da vida burguesa, como o casamento, a
ascensão social, mas, sobretudo, acabaria por tornar-se a posição privilegiada para a narrativa
voltada não apenas para o fato, mas a vida interior das personagens. O romance realista produz a
análise psicológica. Interessa ao escritor analisar as causas internas das ações, ou suas
conseqüências. O romance precisa desenvolver modos de olhar para essa interioridade.
Dessa forma, a análise psicológica pode ser feita a partir da visão do narrador. Mas a
preocupação de fazer do romance um gênero que representasse a explicitação precisa do real, como
propugnado pelo Realismo, leva os autores a desenvolver a objetividade como forma de veredicção.
Flaubert é um exemplo determinante dentro dessa preocupação com a objetividade. É em sua obra
que se consolida o ideal de um narrador ausente, que não intervém, não faz apóstrofes ao leitor, não
emite opiniões sobre o que narra.
Até o presente momento, a narrativa em primeira pessoa representou um esforço técnico
com regras específicas. Ainda se está diante de uma primeira pessoa que age como no romance
grego, buscando formas de veredicção. Foi para essas formas clássicas do romance em primeira
pessoa que Hamburger (1996: 211) reservou sua atenção, ao chamá-las de “formas especiais”, pelo
fato de que fingiam ser gêneros não-literários. A tradição grega está aqui, mas não sob a forma de
um disfarce, pelo qual o ficcionista de fato fingiria ser a pessoa que narra e que vivenciou os fatos
narrados. O que se percebe no romance em primeira pessoa é a tática de assumir gêneros nãoliterários como um esforço pela veredicção. No realismo, esse esforço se transforma em uma
tentativa de coerência interna, que seguisse os preceitos dos limites de visão do narradorpersonagem. Esses esforços nem sempre resultaram em uma lógica precisa, e Hamburger já
chamava a atenção para o fato, ao problematizar os procedimentos e ao não encontrar soluções para
os mesmos.
A ilogicidade das formas especiais está em atitudes como a do narrador de Os sofrimentos
do jovem Werther, ao incluir discursos diretos nas cartas que compõem o texto, ao mesmo tempo
em que um falso editor explica a razão pela qual tais cartas chegaram às mãos do leitor. Se atitudes
como esta são comuns no romance do século XVIII, e obras em primeira pessoa, como Viagens de
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Gulliver e Ligações perigosas, fazem uso de tais recursos de veredicção, no século XIX a primeira
pessoa ainda faz uso de formas não-literárias, como cartas e diários. A diferença é que agora não se
supõe mais a crença ingênua de que o leitor acredita na veracidade do relato. Ou que identifique o
narrador com o leitor. Machado de Assis é exemplar neste sentido. Suas obras em primeira pessoa
assumem a forma de gêneros não-literários. Assim, o autor assume ora a forma da autobiografia, ora
a forma do diário.
Sobre os focos narrativos de Esaú e Jacó e Memorial de Aires, eles interessam ao presente
estudo como exemplos daquilo que Hamburger via como ilogismo, ou seja, há recursos
inexplicáveis senão reconhecendo tais obras como fictícias. Ambos os romances são narrados pelo
Conselheiro Aires. No primeiro, na condição de narrador-testemunha; no segundo, como
protagonista. O que interliga os dois livros, além do narrador, é a presença de um falso prólogo,
como recurso de veredicção, ao estilo dos autores do século XVIII, em cada um. Em Esaú e Jacó,
existe uma advertência. Ela principia assim:
Quando o Conselheiro Aires faleceu, acharam-lhe na secretária sete cadernos
manuscritos, rijamente encapados em papelão. Cada um dos primeiros seis tinha o
seu número de ordem, por algarismos romanos, I, II, III, IV, V, VI, escritos a tinta
encarnada. O sétimo trazia este título: Último.
A razão desta designação especial não se compreendeu então nem depois. Sim, era
o último dos sete cadernos, com a particularidade de ser o mais grosso, mas não
fazia parte do Memorial, diário de lembranças que o conselheiro escrevia desde
muitos anos e era a matéria dos seis. (Assis, 1990: 9)

Machado, aqui, já prepara seu leitor para o romance posterior, Memorial de Aires. Como um
autor do século XVIII, quer fazer crer que seja um texto escrito pelo narrador, o Conselheiro Aires.
Se Machado quer justificar o fato de o leitor ter em mãos um romance narrado por uma testemunha
dos fatos, já preparando esse leitor para o seguinte, um diário desse narrador, ele também cede ao
que Hamburger considera ilogismo. Como narrador-testemunha, narrando em primeira pessoa, o
Conselheiro Aires conhece os processos internos das personagens, que não seriam criação sua, mas
pessoas reais (seria um romance histórico). Mas esse narrador em primeira pessoa conhece tudo de
sua narrativa:
A princípio pensou no que lá estivera, e evocou todas as suas graças, realçadas pela
virtude particular de a ter ido ver à noite, sem embargo de se terem visto de manhã.
Sentia-se grata. Toda a conversação foi ali repetida na solidão da alcova, com as
entonações diversas, o vário assunto, e as interrupções freqüentes, ora dos outros,
ora dela mesma. (Assis, 1990: 114)

O fato de conhecer os pensamentos, até os sonhos de sua protagonista, as intimidades da
alcova, constitui não só um exemplo de ilogismo, mas uma antevisão daquilo que seria a narrativa
do século XX. O leitor machadiano sabe que tem diante de si uma obra de ficção, e que os prólogos
ali são apenas um signo estético, partes do jogo ficcional.
A necessidade de Machado é a do narrador do século XX: adentrar não mais apenas os
segredos da alcova, como o Realismo vinha propugnando, mas os segredos da consciência.
Dessa forma, a narrativa do século XX se caracteriza sobretudo pelas técnicas de
adentramento da consciência. Se, na narrativa em terceira pessoa, isso é um aprofundamento
daquilo que os narradores do século XIX já vinham fazendo, ou seja, mostrar a realidade a partir da
intimidade das personagens, e que resulta em técnicas como a Henry James e de Virginia Woolf,
introspecções que passam pela voz do narrador que está fora, na narrativa em primeira pessoa, isso
representa a ruptura com a assunção de formas não-literárias, as tradicionais formas especiais de
Hamburger.
O esfacelamento da estrutura do romance é um procedimento rotineiro da ficção da primeira
metade do século XX. As vanguardas fazem da adoção do tempo da consciência uma forma para
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que a cronologia, a representação do tempo fenomenológico, seja rompida. A narrativa adota o
tempo da consciência e suas isocronias. Em terceira pessoa, a estrutura é resultante da ação do
narrador externo, que sempre pôde transgredir normas, pois sempre escreveu ficção. Mas o narrador
em primeira pessoa precisa criar outras formas de narrar. Não cabem mais no espaço da carta ou do
diário, como gêneros não-literários, a introspecção, o fluxo da consciência. A narrativa em primeira
pessoa oscila entre tais gêneros, em obras como Memórias de Adriano, de Marguerite Yourcenar,
Doutor Fausto, de Thomas Mann, A náusea, de Jean-Paul Sartre, que ainda são autobiografias,
biografias de amigos, diários. Por outro lado, surgem formas como o solilóquio, em obras como
Enquanto agonizo, de William Faulkner, ou a fala proferida pelas personagens, em As ondas, de
Virginia Woolf. O pensamento se faz ouvir, sem que um narrador justifique a razão porque ele
chega ao leitor. Da mesma forma, um falso editor não poderia conhecer pensamentos. O narrador
some, o que persiste é a voz interior das personagens. Um autor que resume com perfeição tal
procedimento é Samuel Beckett. Em sua trilogia, composta por Molloy, Malone morre, e O
inominável, as personagens narram. Nos dois primeiros, são pessoas enquanto escrevem. Mas, no
último, o que se percebe é um fluxo da consciência de um homem imóvel. Ele apenas pensa. O
narrador não precisa justificar os modos pelos quais esse pensamento chega ao leitor. Não é um
diário. Não se trata de escrita. A primeira pessoa abandona as formas validadas pelos gêneros nãoliterários em primeira pessoa. Não precisa mais justificar o fato de que esse pensamento apareça,
sob a forma de escrita, como livro.
A literatura do século XX foi pródiga na criação de focos literários. Da mesma forma, fez
dos recursos da temporalidade uma forma de representar não apenas o tempo íntimo da consciência,
mas de estruturar a obra. É comum que se atribua a essa literatura recente a incorporação do tempo
da consciência como um traço definidor. Em O tempo e o romance, Mendilow (1972) analisa as
diversas formas do tempo literário. Dedica o nono capítulo do livro ao tempo psicológico. Nele,
aparece o termo duração, como uma evidência da impregnação, pela literatura, de uma terminologia
calcada em Bergson. Impregnação, aqui, tanto pela literatura como arte, como pela teoria literária.
No âmbito da arte literária, seria impreciso falar na presença do conceito de duração, como termo.
O que aparece é a evidência de que os processos pelos quais a consciência apreende o tempo não se
reduzem à cronologia. De imediato, o teórico afirma:
Para chegar a prender-se intimamente à realidade, qualquer tentativa de expressar
um personagem e uma ação em ficção, aliás, qualquer análise dos valores e
convenções temporais do romance, apresenta já de início certas dificuldades quase
insuperáveis – aquelas que derivam das limitações da linguagem – especialmente
de suas limitações temporais. (Mendilow, 1972: 161)

Essas limitações da linguagem haviam sido percebidas pelos ficcionistas do início do século
passado, e o esforço por vencê-las deu origem a inúmeros procedimentos. Eles são chamados de
vanguarda, assim, há o romance de vanguarda (Cf. Brasil, 1992), mesmo no que se refere a autores
que produzem suas obras em uma época na qual as técnicas modernas já não eram objeto de grande
estranhamento, ou seja, em que técnicas de introspecção já eram procedimento corriqueiro.
Mendilow afirma que a
consideração da passagem e dos efeitos do tempo sobre a mente, como a
consideração da sua natureza e significação, é tida como difícil, senão impossível,
porque envolve o abandono da única forma em que o pensamento pode expressarse adequadamente – a linguagem. Pois a linguagem, consistindo de unidades
limitadas, descontínuas, não pode representar satisfatoriamente o ilimitado e
contínuo. E um objetivo do romancista é precisamente criar a ilusão dessas
qualidades como são percebidas em pensamento e sensação. (Mendilow, 1972:
163)

E essa afirmação coloca o observador das técnicas ficcionais desenvolvidas ao longo do
último século na iminência de enxergar apenas o rompimento com as formas descontínuas da
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linguagem como sendo a expressão do tempo contínuo. Aquilo que se convencionou denominar
stream of consciousness pode ser resumido através de inúmeros procedimentos (Cf. Carvalho,
1981), embora a referência principal seja a técnica criada por Joyce. Não se pode resumir a
temporalidade da ficção a essa tentativa pela continuidade. Mas também não resta dúvida de que foi
pela duração, pelo tempo da consciência, que a obsessão do século XX pelo tempo teve seu
elemento impulsionador. Esse tempo que tem uma categorização original em Bergson, e que tem
como traço fundamental a dissociação entre a cronologia e o tempo conforme a consciência o
apreende.
O tempo precisa vencer as convenções da linguagem. Uma dessas convenções é a voz do
narrador que se justifica, como sendo a do escritor, ou a de alguém que escreve por razões
demonstráveis. Agora, o romance, e a narrativa literária em geral, abandonam as amarras, os
vínculos com os gêneros não-literários. A narrativa em primeira pessoa experimenta a gratuidade da
voz narrativa; ela não precisa se justificar, é apenas uma voz que pode ser ouvida, como
pensamento, ou como voz alta, oral, como em Grande sertão: veredas, de João Guimarães Rosa.
Como essa voz se torna escrita, é uma das novas regras de ficcionalidade postas para que o leitor
jogue. Da mesma forma que esse leitor pode ouvir um pensamento, pode ouvir a voz monologada,
que nenhum narrador justifica a partir de algum pretexto de veridicção. O texto se assume como
ficcional. Mais que isso, intensifica as regras da relação ficcional, da interação autor-leitor. O autorideal de Eco espera por um leitor-ideal, que assuma as regras específicas da obra e interaja com ela.
A ficção é anti-ilusionista, e a primeira pessoa intensifica as marcas dessa ficcionalidade
explicitada, através de focos possíveis apenas no âmbito da literatura. Essas formas novas de narrar
criam regras novas de interação.
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O LEITOR E AS MANIFESTAÇÕES DO INSÓLITO NO CONTO
“LAS RUINAS CIRCULARES”, DE JORGE LUIS BORGES
Elisângela dos Reis Oliveira *
Patrícia Kátia da Costa Pina **

Tudo isso me parece um sonho, dizia a mim mesmo; mas
será outra coisa a vida humana? Eu sonho de modo mais
extraordinário do que os outros, eis tudo... Onde está o
possível? Onde está o impossível?
(J. Cazotte)

O conto “Las ruínas circulares” integra a obra Ficciones, mais precisamente a primeira parte
do livro, intitulada “El jardín de senderos que se bifurcan” de 1941. Ficciones representa um marco
importante na difusão da literatura argentina, tornando o seu autor, Jorge Luis Borges,
mundialmente conhecido, ao tempo em que lhe conferiu o Premio Formentor.
A história aqui apontada é construída a partir do relato de uma realidade edificada a partir do
sonho de uma das personagens da história. Trata-se de um mago – protagonista dos fatos – que tem
como missão criar um homem e trazê-lo à realidade a partir do próprio sonho: “El propósito que lo
guiaba no era imposible, aunque sí sobrenatural. Quería soñar un hombre: quería soñarlo con
integridad minuciosa e imponerlo a la realidad.” (Borges, 2005: 57). Este projeto “mágico” só foi
logrado depois de fracassadas tentativas e no decorrer de dias e noites de sono profundo e sonhos
induzidos, afinal, o mago “sabía que su inmediata obligación era el sueño” (Borges, 2005: 57).
A narrativa conduz o leitor implícito a deparar-se com uma realidade “sonhada”
provocando-lhe, assim, a hesitação responsável pela presença do insólito: “realidade ou sonho?”,
“verdade ou ilusão?”. Essa mesma indagação nos é feita por Todorov, ao tempo em que nos convida
a percorrer os caminhos que nos conduzem ao âmago do fantástico. Traduzido como “a hesitação
experimentada por um ser que não conhece as leis naturais, diante de um acontecimento
aparentemente natural” (Todorov, 1970: 148), o fantástico surge da integração resultante entre o
leitor e o mundo das personagens.
Em “Las ruínas circulares”, o leitor implícito é de imediato seduzido pela forma ambígua
como o narrador apresenta-lhe o protagonista da história, o que lhe provoca dúvidas e muita
curiosidade: sua chegada não é advertida, porém, de repente, ninguém ignora a sua presença; as
informações sobre sua origem são vagas, mas, a identificação do seu idioma “zend” lhe atribui um
caráter distante e ao mesmo tempo, exótico; além do mais, o mago dorme por vontade própria e não
por necessidade natural.
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Quando a leitura ficcional e poética representa atendimento ao gosto imediato do
leitor, ela desencadeia o processo de identificação do sujeito com os elementos da
realidade representada, gerando prazer. Por outro lado, quando rompe de modo
incisivo com as expectativas do sujeito, dá origem necessariamente ao diálogo e ao
conseqüente questionamento das propostas inovadoras ali contidas, alargando o
horizonte cultural do leitor. O dividendo final é novamente o prazer da leitura,
agora por outra via, a da apropriação de um mundo inesperado. (Aguiar, 2008: 17)

É essa “apropriação de um mundo inesperado” resultante do rompimento com as
expectativas do leitor que lhe conduz às reflexões necessárias para o seu total envolvimento com o
“real sonhado”. Afinal, trata-se de “realidade” ou “sonho”?; os fatos apresentados são constituídos
de “verdade” ou “ilusão”? O insólito ocorre nesta incerteza e são estes pares dicotômicos que
conduzem os passos do leitor pelos interstícios da narrativa direcionando-o ora por um caminho, ora
por outro, como a percorrer o labirinto da própria existência humana, tão comum em Borges.
Em seu estudo, “O insólito na recepção da narrativa”, Marcelo Pinto sugere que é preciso
questionar sobre a natureza do conceito de “insólito” para assim repensar a noção de “comum”,
“corriqueiro”, “regular”, “normal” e “correto” que lhe servem de contraste. E é pela necessidade de
defini-lo que Flavio García e Adilson da Silva Júnior assim o apresentam:
Entende-se por insólito tudo aquilo que quebra as expectativas do leitor tendo por
referência sua realidade experienciada; aquilo que foge à ordem e à lógica do senso
comum vigente. O insólito é marcado por ser algo não habitual e extraordinário,
podendo ter sua origem em acontecimentos sobrenaturais ou eventos
aparentemente inverossímeis. Eventos que, por fim, “surpreendem ou decepcionam
o senso comum”. (García, 2007: 19)
O insólito é um marcante traço da Literatura, embasando os gêneros Fantástico,
Maravilhoso, Realismo-Maravilhoso, Estranho, Absurdo e outros derivados dessa
linha de “fuga da realidade referencial” que transmitem a totalidade ou a
parcialidade dos acontecimentos. (Silva Júnior, 2008: 16)

É possível conceber o insólito como a presença do inusitado na narrativa, como um
elemento que rompe a estabilidade do narrado, transgride as leis da naturalidade aparente para,
assim, promover a aproximação entre o texto e o leitor, que se vê obrigado a seguir as vias de uma
interpretação plausível para os fatos que lhe são apresentados. O professor e pesquisador Marcelo
Pinto busca questionar as relações estabelecidas entre o insólito e a recepção da narrativa,
objetivando sugerir caminhos de investigação que priorizem o processo de recepção dos textos
literários, bem como suas respectivas implicações. Ainda com relação à narrativa, o autor acentua a
redescoberta do narrar como um elemento fundamental para a natureza e as condições da própria
existência humana, segundo as visões de Bakthin (1981), Bauman (1986) e outros críticos. Dessa
forma, as narrativas são concebidas como observações lingüísticas, já que “Os seres humanos se
identificam e se percebem como parte de uma sociedade no evento da linguagem, e fazer parte desta
coordenação de ações nos possibilitam descrever, imaginar ou relatar sem nenhum limite” (Pinto,
2008: 32).
O ficcional torna-se produto de uma decisão estabelecida por um acordo social de “crença e
descrença” que, segundo Pinto, “é anterior ao processo de leitura” (Pinto, 2008: 32). Logo, o
sentido construído torna-se parte do processo de recepção da narrativa. E o leitor, sobretudo o leitor
implícito, é responsável por atender às expectativas do texto podendo, inclusive, contradizê-las.
Em “Las ruínas circulares”, a presença do insólito é freqüente, se dá repetidas vezes na
narrativa e em diferentes momentos. O sobrenatural é o elemento responsável pela desestabilização
da ordem e da naturalidade, ao tempo em que provoca no leitor uma identificação com o
protagonista da história, causando-lhe surpresa. Logo no princípio da narração, o mago apresentado inicialmente como “el hombre taciturno” – navega numa canoa de bambu pelo que se
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chama de “lodo sagrado”, uma espécie de rio que o conduziria ao templo do Deus Fogo. Durante a
viagem, o primeiro acontecimento inexplicável:
Lo cierto es que el hombre gris besó el fango, repechó la ribera sin apartar
(probablemente, sin sentir) las cortaderas que le dilaceraban las carnes y se
arrastró, mareado y ensangrentado, hasta el recinto circular que corona un tigre o
caballo de piedra, que tuvo alguna vez el color del fuego y ahora el de la ceniza.
Ese redondel es un templo que devoraron los incêndios antiguos, que la selva
palúdica ha profanado y cuyo dios no recibe honor de los hombres. El forastero se
tendió bajo el pedestal. Lo despertó el sol alto. Comprobó sin asombro que las
heridas habían cicatrizado; cerró los ojos pálidos y durmió, no por flaqueza de la
carne sino por determinación de La voluntad. (Borges, 2005: 56-7)

Observa-se que o mago navega pelas encostas da ribeira sem afastar – e talvez sem sentir –
as espadanas que lhe dilaceravam as carnes, arrastando-se ensaguentado até o templo onde dormiu e
percebeu, ao acordar, que as feridas haviam cicatrizado. Convém ressaltar que foi “sem assombro”
que o homem observou a cicatrização das feridas enquanto dormia. A indiferença demonstrada pela
personagem conduz a narrativa pelas vias do maravilhoso, na medida em que induz o leitor a aceitar
os fatos com certa naturalidade.
O homem volta imediatamente a sonhar, afinal, não podia esquecer de seu propósito em
estar ali, nas ruínas de pedra, templo de “dioses incendiados y muertos”. Lugar também propicio
por estar perto de lavradores que lhe deixavam, enquanto dormia o arroz e as frutas necessários para
suprir suas necessidades frugais. Afinal, seu corpo deveria estar pronto para a sua incansável tarefa
de dormir e sonhar.
Os primeiros sonhos eram “caóticos”, os que se seguiram, de natureza “dialética”. Sonhou
com alunos taciturnos aos quais ditava lições de anatomia, cosmografia e magia em um anfiteatro
circular que era o próprio templo incendiado do Deus Fogo. Em seu sonho, uma forma de realidade
se instaura de forma tão nítida e precisa quanto sua realidade anterior ao sonho. “El hombre, en el
sueño y en la vigilia, consideraba las respuestas de sus fantasmas, no se dejaba embaucar por los
impostores, adivinaba en ciertas perplejidades una inteligencia creciente. Buscaba un alma que
mereciera participar en el universo” (Borges, 2005: 58).
Os alunos que lhe seguiam, aceitavam com certa passividade seus ensinamentos. Logo, o
mago desistiu daquele colégio ilusório e dedicou-se a um só aluno. Após algumas poucas lições, o
mestre muito se alegrou com o progresso do jovem mancebo. Porém, um despertar de súbito fez o
mago compreender que não havia sonhado o que lhe provocou uma lúcida insônia, momento que
nos remete ao romance de Gabriel Garcia Márquez, “Cien años de Soledad”, quando a sociedade de
Macondo é tomada pela insônia como uma grande enfermidade.
Mais uma vez, o leitor é tomado por uma grande surpresa, pois, questionase sobre o caráter
de veracidade dos fatos que transita entre a “realidade ficcional” e a “realidade sonhada”. Afinal, se
narrava o sonho quando a personagem percebeu, de súbito, que não havia sonhado.
Na lucidez de sua insônia, o mago faz uma importante descoberta:
Comprendió que el empeño de modelar la materia incoherente y vertiginosa de que
se componen los sueños es el más arduo que puede acometer un varón, aunque
penetre todos los enigmas del orden superior y del inferior: mucho más arduo que
tejer una cuerda de arena o que amonedar el viento sin cara. Comprendió que un
fracaso inicial era inevitable. Juró olvidar la enorme alucinación que lo había
desviado al principio y buscó otro método de trabajo. (Borges, 2005: 60)

Reafirma-se, pois, o aspecto “surrealista” enquanto característica marcante do realismo
borgeano afinal, para o autor, “la literatura no es otra cosa que un sueño dirigido”. Esse sonho
configura-se numa idéia de circularidade, já que o tempo em sua narrativa concretiza-se num
exercício de eterno retorno, conduzindo o homem a uma solidão irremediável. “Prisioneiro do
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tempo que lhe impede de alcançar o absoluto, como em “El Alef”, o homem, diante do universo, se
encontra só e isolado; está condenado a um contínuo interrogar-se sem esperança de encontrar a
resposta” (Josef, 1971: 219-20).
Em “Las ruínas circulares”, a busca incansável por criar um homem e trazê-lo à realidade,
pode justificar-se como a procura por uma companhia capaz de fazer o seu protagonista emergir do
seu estado de solidão. Após muito empenho e a adoração de deuses planetários, o mago consegue,
por fim, realizar sua árdua tarefa. “Soñó un hombre íntegro, un mancebo, pero este no se
incorporaba ni hablaba ni podía abrir los ojos. Noche tras noche, el hombre lo soñaba dormido”
(Borges, 2005: 61). A criatura moldada passo a passo, ganha forma para realizar um sonho ainda
maior. “En las cosmogonías gnósticas, los demiurgos amasan un rojo Adán que no logra ponerse de
pie; tan inhábil y rudo y elemental como ese Adán de polvo era el Adán de sueño que las noches del
mago habían fabricado” (Borges, 2005: 61).
O sonho, essa matéria “incoerente e vertiginosa” edifica o Adão, a tão sonhada alma que
merecera participar do universo. Mas, uma nova angustia tomava o coração do criador: não
conseguia fazer despertar do sono profundo sua criatura. Teve que pedir ajuda ao Deus Fogo.
Revelando-se sob formas múltiplas, um tigre, um touro, uma rosa e tempestade, a estátua sonhada
ganha vida e revela ao mago,
que su nombre terrenal era Fuego, que en ese templo circular (y otros iguales) le
habían rendido sacrificios y culto y que mágicamente animaría AL fantasma
soñado, de suerte que todas las criaturas, excepto el Fuego mismo y el soñador, lo
pensaran un hombre de carne y hueso. […] En el sueño del hombre que soñaba, el
soñado se despertó. (Borges, 2005: 62)

Mais uma vez, as linhas tênues que separam a realidade do sonho se mesclam e confundem
produzindo a hesitação necessária para tornar o leitor prisioneiro da ação narrativa, já que aumenta
sua necessidade de buscar respostas para o fato narrado. “O sonho tem um conteúdo manifesto”
afirma Ivete Lara, ao tempo em que nos chama a atenção para o fato de que a história do sonho e
suas significações possuem um conteúdo latente. “É como se fosse uma estória dentro da outra,
aliás, como todas as linguagens humanas, pois apresenta vazios que podem ser preenchidos pelos
seus receptores” (Walty, 1999: 59).
O ficcional torna-se produto de uma decisão estabelecida por um acordo social de “crença e
descrença” que, segundo Pinto (2008), “é anterior ao processo de leitura”. Logo, o sentido
construído torna-se parte do processo de recepção da narrativa. E o leitor, sobretudo o leitor
implícito, é responsável por atender às expectativas do texto podendo, inclusive, contradizê-las.
A ficção é um lugar ontológico privilegiado: lugar em que o homem pode viver e
contemplar, através de personagens variadas, a plenitude da sua condição, e em
que, transformando-se imaginariamente no outro, vivendo outros papéis e
destacando-se de si mesmo, verifica, realiza e vive a sua condição fundamental de
ser autoconsciente e livre, capaz de desdobrar-se, distanciar-se de si mesmo e de
objetivar a sua própria situação. (Candido, 1972: 48)

Reportando-nos à concepção de Cândido, percebemos a importância do texto ficcional para
o processo de libertação do homem, ao tempo em que o coloca diante de uma realidade criada,
provoca o questionamento de sua própria realidade. Exercício inverso ocorre no conto de Borges,
quando a realidade ficcional conduz o homem a refletir sobre sua possível ficcionalidade.
Após despertar sua criatura e trazê-la à realidade, o mago necessita separa-se de seu “amado
filho”. Recordando que apenas as criaturas que compõem o orbe e o fogo sabiam que seu filho era
um fantasma, hesitou com muita aflição a possibilidade de que o mesmo viesse a descobrir-se
enquanto mero “simulacro”. “No ser un hombre, ser la proyección del sueño de otro hombre !que
humillación incomparable, qué vértigo!” (Borges, 2005: 64). É para novamente instigar o leitor que
uma outra novidade se instaura quando o mago é surpreendido por uma grande ironia: um incêndio
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destrói as ruínas do santuário do Deus Fogo, o que levaria o mago a pensar que a morte vinha para
coroar sua velhice, absorvendo-o de seus trabalhos. De repente: “Caminó contra los jirones de
fuego. Éstos no mordieron su carne, éstos lo acariciaron y lo inundaron sin calor y sin combustión.
Con alivio, con humillación, con terror, comprendió que él también era una apariencia, que otro
estaba soñándolo” (Borges, 2005: 65).
A surpresa e a hesitação entrevem mais uma vez na narrativa, já que uma concepção inicial
se desfaz no momento em que o que se esperava “criador” converte-se também em “criatura”. A
“cópia” traduz-se, pois, em um mero “simulacro”, o que provoca a própria reflexão humana. Afinal,
somos também criaturas sonhadas e moldadas a partir de um suposto “modelo”, seguindo aqui a
teoria platônica da divisão do mundo em três graus: o modelo (o reino das idéias); a cópia (o mundo
em que vivemos); e o simulacro (a cópia da cópia). “É bom lembrar que é o simulacro que põe em
dúvida a cópia e o modelo” ressalta ainda Walty (1999). Logo, é a descoberta final do mago
enquanto simulacro que não só o surpreende como também, coloca em cheque toda a verdade
estabelecida na realidade ficcional que, por sua vez, conduz o leitor a questionar sua própria
realidade. Afinal, o leitor é esse homem que se vê refletido na ficção, ao tempo em que tem a
possibilidade de transcender os limites de sua realidade vivenciada e, dessa forma, viver outras
realidades.
Seja durante a hesitação – tempo que dura o fantástico – seja em contato com as mais
diversas categorias do Insólito, sempre haverá ali um leitor disposto a enfrentar o (des)compasso do
sobrenatural encarando-o com estranhamento ou singular naturalidade. Talvez por isso nos fascine
tanto: pela sua fugacidade, mas também, pelo que provoca durante a sua breve existência.
Importante também é descobrir que dentre suas diversas modalidades é extremamente comum que a
trama narrativa apresente-se superficialmente decidida, antes mesmo da presença de um leitor
“implícito”, ou quiçá de outra categoria.
Destarte, como não existe espetáculo sem platéia, tampouco um texto pode ter vida sem a
existência de um leitor. Ainda mais quando esse texto necessita de uma atitude do leitor para
efetivar-se mesmo que seja para - na sua “inexperiente leitura” – identificar-se com o herói do texto.
Sendo assim, tanto pela breve existência do fantástico quanto pela atualidade do insólito, é o leitor
que no processo de recepção da narrativa “amarra” seu desfecho para restabelecer a ordem
infringida pelo elemento sobrenatural.
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O INSÓLITO EM O MISTÉRIO DA ÁRVORE DE RAUL BRANDÃO
Eloísa Porto Corrêa *

Raul Brandão ocupou-se das grandes contradições inerentes à existência ou “da junção ou
mesmo da coincidência dos contrários” (Viçoso, 1999: 12) no humano e no mundo. A ficção
brandoniana, por isso, abarca questões humanas e intimistas, sem se furtar às sociais, explorando e
problematizando tanto a situação individual dos humildes, quanto a sócio-cultural, em
relacionamentos interpessoais e entre os grupos em que se inserem personagens e narradores,
abordando a incontornável tragédia humana, sem com ela se conformar. Por isso, carrega as
“marcas da erosão da narrativa canônica”, como forma de resistência à “morte do sentido (a insignificância)” e busca essa “possível (desejável) ressurreição do sentido (a significância)”,
(re)criando o “romance possível”, numa “fusão do lirismo, do romanesco e do drama cósmico”,
entre “a decadência e a contra-decadência, o artificial e o natural, o simulacro e o sonho, a
superfície e o interior (símbolo, arquétipo, reminiscência), o riso e a melancolia, o eu e o outro”
(Viçoso, 1999: 16-39).
O explicável e o inexplicável, o inteligível e o misterioso integram esse universo de
contradições sondadas na obra brandoniana, em que o sólito e o insólito são postos em tensão,
mantendo “sempre uma extrema duplicidade à ocorrência meta-empírica” (Furtado, 1980: 35).
Aliás, o título do conto aponta, como mote central da obra, o mistério que, segundo Gama Kury, é
“culto secreto, no politeísmo”, “o que se apresenta como objeto de fé e que é impenetrável à razão
humana, incompreensível e inexplicável” (Kury, 2001: 512). Na pequena narrativa de Brandão,
elementos fantásticos ou estranhos permanecem “em constante antinomia com o enquadramento
pretensamente real em que surgem, mas nunca deixando que um dos mundos assim confrontados
anule o outro” (Furtado, 1980: 35-6). Ao mundo material, na obra representado pelo reino
devastado, opõem-se elementos fantásticos, como os amorosos “mendigos de países lendários” e
certas manifestações metafísicas, como a inexplicável revitalização da vegetação por onde passam
os “mendigos que se amam”. Mantém-se, desta forma, aquela “extrema duplicidade” desses “dois
elementos cuja coexistência parece, a princípio, impossível” resultando numa “ambigüidade”, que
“nunca pode ser desfeita até ao termo da intriga” (Furtado, 1980: 36).
As mortes de muitos entes da natureza e dos mendigos do conto contrastam com a
misteriosa sobrevivência e a longevidade da “árvore que há séculos servia de forca” e do déspota
vampiresco que a usa, fechado numa cripta marmórea, matando e não morrendo, dominando e
dispondo de tudo à sua volta, com seu poder incondicional, espalhando a miséria.
Segundo Bronislaw Geremek, em “vagabundos e miseráveis na literatura européia”:
Desprovido dos laços materiais e dos comprometimentos da propriedade, o
miserável expressa um conhecimento universal da verdade sobre a existência
humana, esquecida por todos. É também portador da imagem e da voz de baixo,
dos níveis inferiores da sociedade e da cultura populares. (Geremek, 1995: 7)
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Talvez por isso haja afetividade para com o pobre na narrativa brandoniana, pois, através
dessas figuras humildes, predominantes na sua obra, investiga-se primeiramente algo que está para
além das convenções sociais e da matéria e, paralelamente, é claro, passase por complicações
materiais, sociais e culturais. Aproximando-se do pobre e através dele, pretende-se estar mais
próximo desse “conhecimento universal”, dessa “verdade” essencial, um conhecimento que não é só
histórico e cultural e que, por isso, é buscado entre aqueles que se furtaram ao materialismo ou aos
quais foi negado o material.
Por outro lado, o pobre “também parece refletir, como num espelho côncavo, os problemas
da sociedade dos homens de bem”; por isso “suscita enorme interesse, tanto por mostrar um meio
esotérico e exótico”, como pelo fato de se encontrar no miserável a “negação do sistema vigente de
normas e comportamentos” (Geremek, 1995: 7). Está aí a dupla articulação dos humildes na
literatura brandoniana: indagação existencial e negação dos paradigmas vigentes ou
problematização social, compondo chocantes quadros em que o claro e o escuro contrastam, em que
se confrontam os pobres e a chamada “sociedade dos homens de bem” (Geremek, 1995: 7). Está aí
também a origem não somente da poética da afetividade pelos humildes, como também da estética
do horror nas paisagens de suas narrativas.
No conto O mistério da árvore, os dois mendigos representam a alegria, a pureza e a
afetividade, em oposição a um cenário grotesco, escuro, degradante e degradado pela ação de um
Rei tirano e perverso. Está configurada e exemplificada, em linhas gerais, a segunda fase artística de
Brandão, a do “claro-escuro pesadelo”: “ignorando o que se passava em volta – olhos nos olhos,
mãos nas mãos... [...] A árvore onde os dois haviam sido enforcados, mal se distinguia no escuro;
mas de lá vinha um frêmito, a sua agonia talvez, e uma claridade, os seus corpos decerto. Em vão
reduzira tudo a cinzas” (OMA: 99-102). O amor entre os dois mendigos é luminoso, mas não o
suficiente para os salvar dos desmandos do déspota. A afetividade entre os mendigos contrasta com
a perversidade do Rei; o amor luminoso entre os dois contrasta com o cenário pintado em tons de
cinza e negro. A vivacidade do casal até revigora um pouco o cenário morto por onde passa, mas
não é suficiente para redimir nem o Rei, nem aquele reino.
A insólita claridade que emana dos corpos mortos dos mendigos frustra os planos do rei, que
não consegue de todo eliminar os amantes e seu amor. Também o amor e a afetividade dos
mendigos não acabam com a perversidade do rei. Desta forma, confirmase a “extrema duplicidade”
desses “dois elementos cuja coexistência parece, a princípio, impossível”, mas que resulta numa
“ambigüidade” (Furtado, 1980: 36), que não se desfaz nem no fim da intriga.
O horror inexpugnável e persistente, presente no conto de Brandão, corrobora a idéia,
exposta por Walter Falk, de que “tudo se há de repetir indefinidamente, o mesmo prazer e o mesmo
tormento. Isto é terrível, porque a vida está impregnada de horror” (Falk, sd: 43). O crítico, ao
estudar Impresionismo y Expresionismo: dolor e transformación en Rilke, Kafka, Trakl, mostra a
importância da dor e do horror na transição da estética impressionista para a expressionista.
Por outro lado, não são apenas o horror e a dor que se perpetuam ciclicamente no mundo,
apesar de todas as adversidades e hostilidades; os mendigos também existiram porque, “apesar do
horroroso, e devido a ele, a vida é formosa”. Um é a condição para a existência do outro, portanto,
dor e prazer se conjugam, assim como o horror repugna e atrai, segundo afirma Falk no fragmento
abaixo:
não há, ao cabo, nada tão importante para os homens quanto aceitar a vida com
tudo o que ela traz consigo. Não há que se queixar, nem evitar a dor do mundo,
senão desejá-la. Então, provar-se-á que da dor brota continuamente prazer, pois
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quem deseja a dor se sente superior a ela em sua vontade e, por isso, experimenta o
prazer do poder justamente na dor. (Falk, sd: 43-4) 1

Só do contraste e do confronto entre os dois planos se apreendem e distinguem dor e prazer,
horror e atração, desejo e repulsa; por isso o expressionista aprecia a dor, o feio, o horror, o
pesadelo e os confronta com seus opostos.
Contraponto dos pobres nessa narrativa, o rei é um misto de dândi e vampiro decadentista,
que se alimenta e eterniza da extinção de toda a vida que circunda seu castelo, levando existência
estéril e destrutiva, como a morte em vida: “No silêncio tumular do Palácio os passos do Rei
ecoavam pelos corredores desertos [...] Não podia amar. Nem a voluptuosidade, nem o ideal, nem o
amor, nem a carne láctea das mulheres” (OMA: 99-102). Como um vampiro, mantém seu poder “há
séculos”, tirando a vida alheia e, uma vez morto-vivo ou morto em vida, melancólico, não espera
nada além de sustento.
O rei, como o dândi, é elitista, “aspira à insensibilidade”, mostra-se dono de uma “modéstia
mesclada de pudor aristocrático” e de uma “quintessência de caráter e uma compreensão sutil de
todo mecanismo moral deste mundo”, mas “é entediado, ou finge sê-lo, por política e razão de
casta” (Baudelaire, 1995: 854). Essa é também a postura do Rei, sabedor de que a morte é inevitável
ao mortal, antecipa-a a todos, mas está acima da morte e, impiedoso, olha de cima de sua aparente
imortalidade a vida medíocre da turba mesquinha (“mendigos”), com um misto de inveja e desprezo
por todos os mortais que aniquila, vegetais ou animais, todos abaixo dele na hierarquia social:
“extrai fantasmagoria da natureza” (Baudelaire, 1995: 859). Mas, diferentemente do dândi, que não
é necessariamente um tirano, esse rei se mostra déspota e autoritário e encontra vigor para oprimir o
amor e a luz, que lhe incomodam.
A postura do dândi não é muito recorrente na obra de Raul Brandão, porque os narradores
são sensíveis demais com relação aos dramas populares, muitas vezes identificando-se mesmo
como uma figura do povo, como é o caso do narrador de Os Pobres. Mas, assim como o dândi,
muitos narradores e alguns personagens brandonianos se apresentam entediados diante da mesmice
social e das distorções morais e éticas, bem como demonstram uma mundividência e uma
capacidade de desvendamento dos mecanismos sociais acima da média. E, mesmo que nem sempre
tenham as respostas para as indagações que formulam, demonstram uma inclinação filosófica
invulgar, que se destaca da multidão.
O Castelo desse Rei é uma cripta, uma tumba de mármore, escura, que guarda a solidão
estéril e morta ou mórbida daquele que se alimenta das vidas alheias: “o Palácio Real, construído
num bloco de pedra escura, e só o Rei, de alma igual à sua alma, nua e trágica, se pusera a amar a
árvore triste que havia séculos servia de forca” (OMA: 99-102).
Outros personagens masculinos que, como o Rei desse conto, sugam “energia vital” de
outros personagens, surgirão na obra de Raul Brandão, como alguns ladrões de Os Pobres. Todos
mostram-se figuras menos vampirescas, como o burguês mercenário Belisário ou o Anacleto de A
Farsa, que também se alimenta de morte, até arruinar-se com a morte da esposa e a descoberta da
traição. Mas, esse Rei de O mistério da árvore é o mais evidente exemplo de vampirismo
decadentista da obra de Raul Brandão.
Segundo o professor Fernando Monteiro de Barros Júnior (2007), o personagem Des
Esseintes do romance Às avessas, de Huysmans, é um bom exemplo de vampiro decadentista,
pois demonstra uma “repulsa ao sexo”, “suga sem provocar gozos, espasmos ou ejaculações, por
demais naturais” e a sua “perversão decadentista é a de abortar o orgasmo, petrificando-o no
1

no hay a la postre nada tan importante para los hombres como aceptar la vida com todo lo que ella trae consigo. No
hay que quejarse, ni eludir el dolor del mundo, sino desearlo. Entonces se probará que del dolor brota continuamente
placer, pues el que desea el dolor se siente superior a él en su voluntad y por ello experimenta El placer del poder
justamente em el dolor. (Falk, sd: 43-4)
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momento do frêmito, conforme o deslocamento do foco erótico dos corpos para os objetos estéticos
(capas e caixões), é o gozo dos simulacros fetichizados”. (Barros Júnior , 2007). Da mesma maneira
como ocorre com Des Esseintes, o rei do conto de Brandão sente uma repulsa por tudo o que é
natural, incluindo o sexo; por isso aniquila a natureza e os mendigos amantes, e se tranca no seu frio
castelo marmóreo (abrigo sinistro como as “capas e caixões”), duplo de sua frieza e
impassibilidade, deleitando-se com o cenário devastado ao redor de sua tumba e da “árvore que
servia de forca”, “simulacros fetichizados” do rei, criados e cultuados por ele em substituição à
natureza e ao amor, que despreza e destrói.
O narrador olha tudo entre contemplativo e comovido com a situação dos miseráveis
“mendigos” e até com a do solitário Rei. Comovido com a felicidade pateticamente ingênua dos
mendigos. Comovido com a infelicidade, solidão e danação perpétua do Rei, preso à morte em vida.
Estarrecido está o narrador com a perversidade, a crueldade, a covardia e a incapacidade do Rei de
buscar para si o amor que inveja, julgando mais fácil destruí-lo: “Noite negra, o Rei subiu sozinho
ao terraço. Restos de núvens, restos de mantos esfarrapados arrastavam-se pelo céu. A árvore onde
os dois haviam sido enforcados, mal se distinguia no escuro” (OMA: 99-102).
Os narradores brandonianos pasmam-se diante de desvalidos explorados e perversos, como
em Os Pobres; da danação de personagens ávidos pelo desejo de ascensão, como nA Farsa; ou de
figuras calculistas que espreitam e são espreitadas, como as de Húmus. A figura do narrador
apaixonado e comovido, em deambulações discursivas, é sem dúvida bastante recorrente entre os
narradores da obra de Brandão. Difícil é encontrar um narrador brandoniano que não fique
emocionado com o espetáculo da miséria humana, com o martírio da turba mesquinha, sofredora e
digna de piedade, desprovida de heroísmo e de possibilidades revolucionárias, de onde dificilmente
sairá um “herói clássico” (Kothe, 1987), mas apenas pobres, ladrões, prostitutas, domésticas,
mendigos, trabalhadores comuns, personagens da turba que podem suscitar ao mesmo tempo um
prazer, um deleite pela promiscuidade e pela miséria. Por outro lado, há vezes em que causam
repugnância e/ou piedade, paradoxalmente. Todos os narradores ficam divididos entre uma estética
do horror e uma poética da afetividade pelos humildes.
Diante do espetáculo da turba, o narrador exercita a sua inclinação ao devaneio, como se
pode observar no fragmento em discurso indireto-livre a seguir, em que narrador e rei dândi se
misturam na apreciação da paisagem devastada: “Em vão reduzira tudo a cinzas – por baixo das
cinzas latejava a vida. [...] Por que não ia também ser macieira, mendigos, húmus? Transformar a
dor em felicidade? Beber o sol arrastado na aluvião da vida? Oh como odiava a mocidade, a ternura,
os lábios moços que se beijam”.
Muitos narradores na obra de Raul Brandão abrem espaço para o “naturalsobrenatural”
(Benjamin, 1989: 57), apresentando elementos da natureza associados aos mistérios da existência,
da vida e da morte, como nessa passagem do conto, em que alguma força sobrenatural parece
revigorar o galho da árvore após a morte dos mendigos, contrastando com a destruição do cenário e
contrariando as determinações do rei, como numa manifestação do sagrado através da natureza:
“Súbito ficou imóvel de espanto. Aquecida, com o amor de dois mendigos, tinha o galho em que
pendiam enforcados cheinho de flor” (OMA: 99-102). A ação do homem (o rei no conto) é muitas
vezes a causadora da desordem e do caos entre os entes naturais, mas a natureza vai se recuperando,
na medida do possível, através de seus ciclos e mecanismos de regeneração, aos quais o homem não
pode se furtar. Desta forma, “a natureza defende seus direitos” (Benjamin, 1989: 57), em detrimento
da ação e da obra humana, como se vê em Húmus, em que a terra se alimenta de morte e origina a
vida; ou como nOs Pobres, em que o “enxurro” arrasta e arruína obras e homens; e na natureza que
se regenera após a ação do Rei devastador no conto O mistério da árvore: “O que havia ocorrido
nessa rua não teria surpreendido uma floresta; os altos fustes e a vegetação rasteira, as ervas e os
galhos inextricavelmente enredados uns nos outros e o capim alto” (OMA: 99-102).
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Diferentemente do que ocorre nesse conto, a árvore em algumas narrativas de Brandão
simboliza vida, natureza, sensualidade e se relaciona com alquimia e espiritualidade; atinge o
mundo físico e o metafísico, e guarda o mistério que responderia à pergunta título do capítulo XVI
de Os Pobres – “O que é a vida?” – e a outras perguntas inseridas ao longo do capítulo: “O que é
isto? o que é a vida? o que é este mistério onde o homem entra como a salamandra no fogo? Pode
alguém de repente dar com uma árvore cobrindo-se de flor, sem ficar espavorido?” (OP: 135). Esse
mesmo mistério – que o Pita e o Gabiru tentam desvendar no final de Os Pobres, diante da árvore,
usando métodos de indagação e alquimia – parece se manifestar na passagem em que a “árvore que
servia de forca” apresenta um galho florido após o enforcamento dos mendigos.
A “árvore trágica” do conto, “maldita que desde séculos servia de forca” também é aquela
que guarda os segredos da vida e da morte, da existência carnal e pós-morte, da primavera e do
outono/inverno, das estações do ano e da vida, como já indicam o título do conto e o trecho que se
segue: “Assistira a transformações do solo, a tempestades, a cataclismos e a guerras, sempre
petrificada como a morte – e, naquela noite, trespassada pelo amor dos dois mendigos,
desentranhara-se em ternura, como se nela se encontrasse toda a paixão, a primavera e o noivado da
terra” (OMA: 99-102). Como A Amoreira, de Van Gogh, que resiste em sobreviver mesmo num
ambiente hostil e frio, a vida brota dos galhos da “árvore que servia de forca” quando menos o rei
espera, comprovando que, na Natureza, a vida sempre brota da morte ou que, como disse Dalila
Costa sobre o Húmus, “o amor como força cósmica, unificante, triunfa da morte e do desgaste do
tempo” e que “o fim lógico não é morrer é viver sempre” (Costa, 2000: 347; 351).
A natureza é “a expressão do corpo ambivalentemente humano e cósmico”, enquanto “o
sonho é expressão do desejo” (Seixo, 2000: 23), da alma, em Raul Brandão. A árvore metaforiza o
corpo cósmico em muitas narrativas brandonianas, como ocorre com o húmus, a terra fértil que gera
a vida e resulta da matéria morta que se deteriora e gera novas vidas.
A mendiga de O mistério da árvore é ingênua e tola, miserável e amorosa, o oposto da
femme fatale decadentista, descrita por Mucci como aquela que representa para o outro “atração e
perigo, paixão e ruína, luxúria e morte, Eros e Tânatos” (Mucci, 1994: 70-1). No conto, a mendiga
até desperta paixão, mas não pratica luxúria, visto que ama seu parceiro e não pretende destruí-lo. É
o rei a figura perversa que os destrói. Diferentemente das femmes fatales, é uma vítima miserável
romântica à moda de Victor Hugo (Os Miseráveis). É indiferente como a femme fatale, mas por
pura ingenuidade, nunca por perversidade. Exerce atração e curiosidade no homem (rei); mas não é
perversa nem destrutiva, pelo contrário, é tola. O relativo fascínio que exerce sobre o rei é,
contraditoriamente, acompanhado de uma repulsa, pois a mendiga apresenta uma beleza hedionda e
parva: “aquela moça sardenta, com resquícios de palha pegados aos cabelos”; ainda que seja dona
de uma sensualidade que não passa despercebida onde quer que esteja: “flores esvoaçavam pela sua
nudez e as macieiras dos quintais deitavam galhos fora dos muros”. Ao contrário da beleza artificial
das femmes fatales e de sua forte ligação com a urbe, a mendiga do conto é representante de uma
natureza primeva, visto que por onde ela e o amante passam, converte-se o cenário degradado em
primaveril: “macieiras deitavam galhos de propósito para os ver passar”. Ela mantém-se encerrada
no amor, indiferente a tudo o mais; corresponde ao amor do outro mendigo, vê seu amor
correspondido e é feliz. Diferentemente da femme fatale, a atração que exerce sobre o outro
representa mais perigo para ela do que para esse outro, que a destrói e não ela a ele, como faria uma
femme fatale.
O rei sente-se ameaçado pelo fascínio que a mendiga exerce sobre ele e pelo perigo que ela
representa, ao romper o tédio e ameaçar a mesmice e o hábito que se instauraram em sua vida. Ela é
para o Rei o que Mucci chamaria de “a figura do desejo, da volúpia, do amor” (Mucci, 1994: 71)
que gera frustração, já que proporciona felicidade ao outro, mas nunca ao Rei, ele mesmo que é
incapaz de ser feliz, sequer de se alegrar, sobretudo se a felicidade advém de cotidianas banalidades
comesinhas: “Por que não ia ele também ser macieira, mendigo, húmus? Transformar a dor em
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felicidade? Beber o sol arrastado na aluvião da vida? Oh como odiava a mocidade, a ternura, os
lábios moços que se beijam” (OMA: 99-102).
Assim como a mendiga do conto, as prostitutas de Os Pobres também são donas de “belezas
hediondas”. São mulheres arruinadas, que se sustentam da luxúria e inspiram piedade ao narrador,
mas não exercem uma atração fatal nem representam grande perigo para aqueles que delas se
aproximam. Todavia, ao contrário da mendiga do conto, são noturnas, integradas ao espaço
degradado e não natural, como um componente da paisagem arruinada, embora psicologicamente
complexas. Veja-se a complexidade psicológica da Luísa, no capítulo VIII: “Memórias da Luísa”
(OP: 82). Como a femme fatale, elas também são misto de “luxúria e morte, de paixão e ruína”, mas
é contra elas mesmas que essa ruína se volta, quase sempre. Ainda que desejem destruir e se manter
indiferentes ao que ocorre no ambiente em que vivem, elas por vezes são duramente afetadas pelos
outros personagens ou pelo espaço que as cerca e, também, espancadas e abandonadas, são
esfomeadas e/ou tísicas.
O amor dos dois mendigos de O mistério da árvore não é como a luxúria transgressora,
perversa e cerebrina do decadentista, segundo Mucci: “toda artifício, engano, engodo”, que se
desvia da consumação sexual natural. A relação dos mendigos não é pautada na luxúria, muito
menos no fingimento; é afetuosa, infantil, primaveril, sincera, desinteressada e natural, já que se
compraz com a consumação física, diferentemente do fetiche decadentista. A morte dos mendigos
não é causada pelo seu amor, nem por um parceiro perverso, mas por um terceiro ou pelo rei
incomodado, este sim perverso, juntamente com seus carrascos. No entanto, em algumas obras de
Raul Brandão, o amor se parece com aquele “sonho que se transforma em pesadelo” (Mucci, 1994:
71), já que, em Os Pobres, cada prostituta tem uma história de amor frustrado que as destina à
prostituição; cada prostituta sofreu um tipo de perversidade praticada por um parceiro; e em Húmus
o individualismo parece ter quase suplantado o amor. Mas, assim como no conto, não é exatamente
o amor decadentista que se observa nessas narrativas, já que as prostitutas e os ladrões não são
sempre perversos, oscilam entre momentos de deleite e prazer ao cometerem atos cruéis contra os
outros pobres e momentos de piedade e caridade. Esse é o caso do Morto, que violenta e depois
ampara a Luísa em Os Pobres.
A árvore é, a um tempo, vítima e testemunha da perversidade do rei, como também
representante da ação revitalizadora do húmus. É, ao mesmo tempo, “esgalhada e seca” por causa
da devastação promovida pelo rei, usada como instrumento de destruição (forca), testemunha do
martírio dos enforcados e dos demais entes naturais sacrificados, mas também é ela que se mantém
viva, alimentada pelo húmus gerado da matéria morta, além de exibir o galho florido, após o
enforcamento dos mendigos.
O casal, assim como o amor que vivem no conto, atualiza algumas propostas do
Romantismo, tanto pela idealização do par amoroso, quanto pela agonia trágica dos amantes
separados pela sociedade perversa e desamorosa; não só pela sinceridade do amor correspondido,
desinteressado e feliz, como também pela transcendência do amor, que se perpetua para além da
morte e na natureza: “ignorando o que se passava em volta – olhos nos olhos, mãos nas mãos... [...]
A árvore onde os dois haviam sido enforcados, mal se distinguia no escuro; mas de lá vinha um
frêmito, a sua agonia talvez, e uma claridade, os seus corpos decerto. Em vão reduzira tudo a
cinzas”.
Entre o Simbolismo, com seus paraísos artificiais e oníricos, e o decadentismo da “arte pela
arte”, em busca de “um mundo novo, lugar de refúgio da angústia metafísica” (Mucci, 1994: 31), a
máscara ou a persona, que não é muito explorada no conto O mistério da àrvore, é largamente
usada em muitas outras narrativas brandonianas, como em A Farsa, em Os Pobres e em Húmus. A
máscara simboliza o fingimento, o artifício e o artificialismo nas relações, a simulação. É utilizada
por muitos personagens para ocultar seus verdadeiros anseios, desejos e sonhos, guardados na
intimidade, escondidos: “Esconde o ódio; vive fechada com seu sonho enorme, por fora uma velha
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pelintra, por dentro um horror sem limites” (AF: 51). A máscara representa a exterioridade e as
convenções, a fachada ostentada socialmente pelos personagens, em detrimento do interior
complexo, reprimido, que é representado pelo sonho, como ocorre com a Candidinha, que se finge
de coitada, ostentando uma máscara de momo para pedir esmolas e alimentando-se de seu sonho de
vingança contra todos aqueles que respondem ao seu pedido: “a máscara da estupidez encobrindo a
infâmia” (AF: 47).
As máscaras consistem numa espécie de duplo das existências interiores dos personagens:
“no drama se instala a polivalência dos conflitos, na simulação se recolhem os modos de ser e de
parecer dos personagens e da própria mostra dessa ficção” (Seixo, 2000: 18). Elas passam a ocultar
a identidade interiorizada do personagem, chegando até a anular essa identidade, essa interioridade,
como acontece com a Candidinha, ao fim de A Farsa, impossibilitada de “arrancar” a “máscara” de
momo ostentada por ela durante toda a sua trajetória ficcional. “Hiper-realizada” sobre sua face, por
todos os personagens a sua volta, habituados à máscara, Candidinha não consegue convencer
ninguém de que sua momice de sempre não passava de fingimento e de que sua verdadeira
identidade era cruel e vingativa, perdendo então a identidade e enlouquecendo
Assim, na turbulenta narrativa de Brandão, certas imagens contraditórias são recorrentes,
como a árvore e o húmus, representantes de uma natureza cósmica e misteriosa; a máscara e o
sonho, representantes do fingimento e da opressão da civilização; a ruína e a fantasmagoria
representantes do horror e da incompreensão à condição humana; os pobres que, ao mesmo tempo
em que fazem parte da paisagem degradada e horrível, são capazes de despertar afetividade nos
narradores comovidos. Todas essas imagens aparecem em diferentes nuances do claro-escuro
pesadelo nas obras da segunda fase de Raul Brandão, não raramente constitutivos de pares
opostitivos do sólito-insólito. Na obra de Brandão, contemporâneo da eclosão das vanguardas num
mundo em que a homogeneidade e a linearidade não mais se sustentam e onde as diferenças já
começam a se insinuar, essa convivência de contrários concorrentes é constante seja na sociedade,
na natureza, seja no íntimo do próprio homem. Tudo e todos são feitos para a vida e para a morte,
pela beleza e pelo horror, pelo bem e pelo mal, com elementos físicos e metafísicos, participando de
eventos explicáveis e inexplicáveis, naturais ou estranhos.
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O INSÓLITO NO NARCISO E GOLDMUND DE HERMANN HESSE
Felipe Forain *

Todo e qualquer caminho cuja destinação é levar-nos ao encontro daquilo que somos é
sempre o caminho mais difícil e doloroso. Estamos de antemão atrelados inevitavelmente a esta
triste contradição. Parece mais arrazoado que aceitemos o que as tradições nos legam, que
domestiquemos a ferocidade do lobo que mastiga nosso obscurantismo e sorri com ironia. A esta
meta ninguém oporá obstáculos e, se não formos indolentes, a promessa de uma vida longa e
agradável surgirá em nosso horizonte. Tal contradição, primeiro ramo da insólita semente que não
foi plantada, talvez não tenha sido, no entanto, sequer pressentida. O silêncio desse enganoso
caminho faz retumbarem as vozes de todas as não cumpríveis promessas de felicidade que a história
do homem lhe soterrou.
Uma vez que alguém se tenha posto, contudo, à escuta do que o destino lhe apresenta, tornase deveras impossível abandonar esta senda. Aqueles que, mesmo incipientemente, começaram essa
caminhada, assumem uma postura tal que sua simples existência passa a assustar os que, pelo
contrário, fogem ao feliz encontro com as qualidades, obrigações e finalidades que o todo dos
homens aceita muito bem, por complementar-lhes as exigências cotidianas. No convento de
Mariabronn, onde se inicia a obra de Hesse, habitavam três indivíduos que, por essa razão,
destacavam-se dos demais; estes eram indivíduos que “todos amavam ou que todos temiam; aquele
que parecia ser um predestinado; aquele do qual se falava por muito tempo ainda, mesmo quando
seus contemporâneos já haviam caído no esquecimento” (Hesse, 1957: 2).
Destes três, aqueles que nos interessam chamavam-se Narciso e Goldmund.
Personalidades invulgares, os dois amigos trilharam, cada um à sua maneira, o caminho que
lhes pôs na proximidade mortal consigo mesmos, assumindo, dessa forma, seu papel não na história
de uma humanidade que não lhes dizia, diretamente, respeito, mas sim na história de sua própria
história, na construção e consignação de seu próprio destino. Quais foram esses destinos, e de que
maneira isso significou um sofrimento muito maior do que o abandono a caminhos mais simples,
permanecem questões obscuras. Para sermos capazes de nos aproximarmos desses destinos,
teríamos que conhecer a plenitude, antes, de nossos próprios destinos, dos quais, quando muito,
sabemos muito pouco. O destino não é um fim que se possa antever. Não é uma finalidade que se
revela pela razão. É antes o caminho que se co-constrói com a experiência, como realização e
reconhecimento de si próprio na condição de manifestação milagrosa da nascividade da natureza,
em que um homem pode reconhecer-se como “não apenas ele mesmo, mas também um ponto
único, singularíssimo, sempre importante e peculiar, no qual os fenômenos do mundo se cruzam
daquela forma uma só vez e nunca mais.” (Hesse, 1993: 20)
Sabemos que estamos no caminho do destino que é nosso quando verificamos que, na aurora
do dia que desponta no decorrer de nossos passos, somos já outra pessoa, completamente outra,
revivida do esforço de quebrar a casca do mundo de que acabamos de surdir, na direção de um Deus
que é pai, mãe, mundo e morte.
*
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O pai e a mãe
O esforço de Goldmund por colocar-se no encaminhamento de seu destino começa quando
Narciso traz-lhe à tona uma lembrança que havia sido sufocada: a memória de sua mãe. Esta
memória representava o contrário de tudo o que ele tencionava ser: homem voltado à erudição e ao
espírito, alheado do mundo, a passar o restante de seus dias em Mariabronn. Porém, era essa sua
lembrança velada o que lhe trazia mais verdadeiramente a força de quem era; bebendo do
paganismo que fizera sua mãe fugir e envergonhar o pai, Goldmund sentia enorme gozo em
conhecer as formas das plantas e a diversidade dos animais, além de inaugurar uma arte latente ao
desenhar sobre as letras do alfabeto grego e ver como aquelas letras frias se transformavam nas
mais divertidas imagens. Goldmund era homem de pensar por imagens: mesmo sem o saber, seu
pensamento era voltado para o mundo, para os detalhes dos sentidos. Sua felicidade não habitava no
abstrato, diversamente de Narciso, mas nas formas. É Narciso quem primeiramente reconhece
naquele amigo que tanto queria ser como ele, uma natureza completamente distinta da sua, mas não
menos expecional, pois era a natureza dos poetas. Tendo trazido a dor da lembrança suprimida pela
amesquinhada educação paterna, Narciso faz-lhe a revelação de sua origem:
Naturezas como a sua, possuidoras de sentidos fortes e delicados, os anímicos, os
sonhadores, os poetas, os amantes, são diferentes de nós, homens do espírito, e nos
são quase sempre superiores. Vossa origem é materna. Viveis na plenitude e a vós
vos foi dada a força do amor e da vivência. Quanto a nós outros, seres espirituais,
embora pareçamos estar freqüentemente vos dirigindo e vos governando, não
vivemos na plenitude e sim na aridez; a vós pertence a fartura da vida, a vós o suco
das frutas, a vós o jardim do amor, o belo país das artes. Vossa pátria é a terra; a
nossa, a idéia. Vosso perigo está em vos afogardes no mundo dos sentidos; o nosso,
em sufocarmos no vácuo. Você é artista; eu, pensador. Você dorme no regaço
materno; eu acordo no deserto. Para mim brilha o sol; para você, a lua e as estrelas;
você sonha com moças; eu, com rapazes... (Hesse, 1957: 34)

As duas naturezas podem ser comparadas e mui proficuamente estabelecidas nos modelos
dos arquétipos paterno e, sobretudo, materno. O paterno compreende tudo aquilo que se relaciona
com a razão, a erudição e o raciocínio lógico, a imposição da vontade subjetiva na transformação do
mundo, além da capacidade de elaborar conceitos abstratos e por isso, estar mais próximo da
devoção espiritual. A natureza materna anela o gozo, a satisfação dos sentidos, o afeto com o
momento e com os fatos, a descoberta do sublime nas pequenezas presenteadas pela vida, o
extraordinário no ordinário, o paciente aguardar lunar pela maturação. De um lado, os filósofos e
ascetas, do outro, os poetas, artistas e amantes. Em uma das mãos aquele que pensa, na outra,
aquele que é e sente. Se aceitarmos o convite da conceituação arquetípica das naturezas
apresentadas por Narciso, poderemos chegar brevemente a uma compreensão conclusiva do livro,
sua mensagem e a profundidade representativa dos personagens. Se tomarmos essa proposta,
contudo, cairemos no erro de anular o vigor poético da obra, em que os personagens, na sua
poeticidade de seres humanos, não podem ser classificados como se tivéssemos a resposta para a
pergunta pelo que eles são, ou o que representam.
A obra não deve ser encarada como uma ilustração teórica de paradigmas e conceitos
científicos porque estes, embora dignos de grande interesse, não primam por satisfazer todo o rigor
poético que Narciso e Goldmund encerra. A própria obra é, neste sentido, ela mesma a crítica dessa
interpretação: Narciso estimula em Goldmund aquilo que lhe era familiar, sua verdadeira natureza:
a materna, por mais que fosse Narciso “predestinado” ao caminho oposto, o da razão e do
conhecimento conceitual. Ele não menosprezou, em nenhum momento, a natureza anímica e
sonhadora de Goldmund, estimulando-o a ir ao encontro dessa sua natureza até então ignorada.
Narciso não subestimou o caminho da mãe, afirmando até mesmo que aqueles destinados a esta
senda eram muitas vezes superiores aos homens da razão paternal. Devemos, portanto, a uma obra
poética uma abordagem maternal, suscitada pelo próprio Narciso. Precisamos falar sua língua.
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O caminho do pensamento ocidental, se o trouxermos à estrutura estabelecida por Narciso,
tornou-se demasiadamente paternalista, no sentido de que a primazia do encontro do homem com a
verdade se dá no campo daquilo que permanece na alçada do pensamento lógico. A realidade de
uma hipótese é atestada na medida em que se o enunciado que se faça sobre a coisa coincida com a
maneira como a coisa se mostra empiricamente. A ciência se arrogou o título de ostentadora da
verdade, neste sentido; e suas garras alçaram também o espaço em que a arte tenta presentar-se aos
nossos olhos. Contudo, é uma questão muito delicada se a verdade da arte assaz se encontra na
correspondência com a realidade, como se verifica com as ciências. Não há dúvidas de que essa
atitude poderá trazer esclarecimentos no campo da erudição e que, certamente, se bem conduzida,
não se equivocará em sua análise. Parece, contudo, que a abordagem do ponto de vista científico
das obras de arte sempre estará aquém do que a arte pode oferecer. Toda abordagem científica é
generalizante, agregando valores de identificação de recorrências e o alojamento em conceitos e
paradigmas. Contudo, a natureza criativa do indivíduo não se extingue na obra, como se esta,
devidamente concluída, tivesse sido dotada de um significado escondido e definitivo, restando ao
estudioso apenas trazer à luz aquilo que permanece velado no mistério das palavras. E é justamente
nesse velamento misterioso que o que há de assombroso e espantoso permanece vigorante. A arte é,
antes de tudo, “o pôr-se-em-obra da verdade” (Heidegger, 2006: 19), como uma mãe geradora cuja
fonte nunca seca. Nela permanece a inesgotável riqueza da nascividade do mundo.
A verdade assim pensada alcança, na arte, o sentido grego da palavra: alétheia. Alétheia
significa: desvelamento. Ou seja: a atividade de trazer à claridade do entendimento aquilo que, de
outra forma, permanece esquecido, obscuro. Porém, para se trazer da obscuridade algo para o claro,
é necessário assumir-se, antes de tudo, o próprio obscuro. Longe de ser uma sombra estéril, este
obscuro permanece como uma fonte sempre a jorrar, de criatividade inesgotável. Dela brota toda e
qualquer possibilidade de desvelamento, por ser velamento. O lado mais profundo, aterrador e
espantoso da verdade é a obscuridade: o insólito. Pois este espaço a razão não pode alcançar,
habitando aqui também a arte, inesgotavelmente doadora. Goldmund, cuja natureza era materna, foi
convocado, inevitavelmente, à arte. Como a arte, a própria imagem da Mãe era retentora dessa
misteriosa harmonia de contrários: Quando dos seus primeiros sonhos com a mãe, quando neles
confundiam-se, sem culpa, o acolhimento maternal e a profana sensualidade, o que Goldmund
vislumbrava “não era somente o doce e amoroso olhar de seus olhos azuis, o belo sorriso que
promete felicidade e um carinhoso conforto; nela, encontrava-se também, algures, sob camadas
graciosas, tudo que havia de pavoroso e obscuro, toda aridez, todo medo, todo pecado, todo gemido,
todo nascimento e todo ter de morrer” (Hesse, 1957: 47-8). A Mãe, por conseguinte, na sua
familiaridade abrigosa de mãe, guarda consigo também o insólito da verdade que não se doa, que
não se permite enxergar e que, por deixar-se entrever onde a razão silencia, guia o indivíduo para
fora sempre dos limites que o cingem, do que já lhe é familiar.

O insólito da solidez
As andanças de Goldmund levaram-no à casa de Nicolau, Mestre escultor que lhe ensinou
seu ofício. À vista da madona esculpida pelo mestre, descoberta em um convento no qual passara a
noite, Goldmund sentiu arder o chamado de algo que vinha viajando com ele, mas que só então
solidificara: “Parecia-lhe ver ali algo que já vira antes, muitas vezes em sonhos e presságios e pelo
que ele frequentemente ansiara” (Hesse, 1957: 114). Quando deixou a igreja, estava modificado:
“Desde o momento em que deparara com aquela doce e piedosa imagem de madeira, Goldmund
passou a possuir algo que jamais possuíra antes, algo de que costumava zombar ou invejar nos
outros: um objetivo” (Hesse, 1957: 115). Este objetivo era dedicar-se à arte.
A arte de escultor era para Goldmund muito mais do que simples exercício de criação
através da madeira: era um exercício de amor. Sua primeira obra foi criar uma figura do discípulo
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João, inspirada na imagem de Narciso. “nessa obra ele se reencontrava a si mesmo, à sua
capacidade artística e à sua alma, cada vez que saía do sério. [...] Nessas horas (em que trabalhava a
imagem) não era atingido nem pela tristeza, nem pela alegria: não sabia a respeito da alegria de
viver ou da transitoriedade” (Hesse, 1957: 128). Quando se ocupava deste trabalho, Goldmund se
encontrava disposto numa condição de felicidade serena, serenidade que não abriga nem alegria,
nem pesar, retraindo-se completamente em si mesmo, enquanto doação que espera. Esta arte
vivenciada por Goldmund precisa então ser posta em questão.
Arte era originariamente compreendida como Téchne pelos gregos. Mas Téchne quer dizer
ainda, além do sentido abrangente de arte, um exercício manual, um fazer artesanal. Significa ainda,
sobretudo, um modo de saber, saber enquanto o ter visto. O technités, portanto, é aquele que detém
um saber, a saber: o de trazer à claridade aquilo que se requer que surja como uma presença,
segundo os dotes de seu saber, seu conhecimento, sua habilidade: o artista, portanto, realiza uma
atitude desvelante. Desvelar é uma forma originária de se pensar a verdade. O artista, portanto, deve
cuidar não do trazer à claridade, mas do cultivo do insólito no que se apresenta pela solidez. A
execução artística traz à tona não sua forma, não o retrato do mundo, não a representação, tampouco
sua própria consistência: traz somente o mistério; não o mistério que se deve clarear: mistério que
assinala seu próprio retraimento: “Os mistérios autênticos, os verdadeiros, as autênticas imagens da
alma não possuíam contornos, não possuíam forma, apenas permitia que se adivinhasse uma
distante e bela possibilidade: eram ambíguas, envoltas em véu” (Hesse, 1957: 142).
O artista deixa vir-a-ser aquilo que se propõe a vir. Contudo, em seu sentido originário, o
artista não o faz sob o prisma de um querer. A obra de arte é realizada sem nenhuma vaidade: é a
própria obra que vem pôr-se-em-obra, além de qualquer desejo daquele que facilita seu
aparecimento. O resultado de sua habilidade, quando muito, é menos fruto da vontade do artista do
que de uma premente necessidade de doação ao mistério. Ao menos, quando nos referimos ao
artista desvelador. Obras conspurcadas sob a vontade, por mais que belas, representariam, somente,
o afã manual do executor. Não abrigariam a rutilância do sagrado, não seriam “autênticas imagens
da alma.” (Hesse, 1957: 129), mas sim da vaidade e da necessidade. Não à toa, Goldmund conheceu
a austeridade de Mestre Nicolau antes de conhecê-lo pessoalmente, no simples ato de contemplar
sua madona, entendendo em cada curva da escultura a entrega e dedicação sagrada daquele homem.
Sua afeição pela arte é clara: nela, a arte, se encontra presente também o mistério. Unificado à
claridade das formas, à certeza dos traços, à exatidão da execução, vige acima de tudo uma indução
ao mistério, ao que de mais insólito permanece no mundo: na perenidade da obra se delineia
acentuadamente todo perecimento, toda transitoriedade do mundo. Na arte vige tanto o mais
sublime como o mais terrível. Amor e morte dão as mãos e beijam-se.
A força do mistério que habitava a alma de Goldmund, a primeira Mãe, a Mãe-Eva, pedia
que fosse tornada obra, mas seu mistério não aceitava a assunção de uma forma particular. Querer
fazê-lo não fora sua escolha e teria sido, certamente, sua vida mais fácil se houvesse podido
esquecer executá-la. Realizá-la era, contudo, a exigência de seu espírito, e negá-lo o deitaria na
confluência contrária ao que lhe clamava a urgência do pôr-se-em-obra de si mesmo.

Entre o amor e a morte
A fêmea traz consigo um mistério já posto em questão pelos sábios da antiguidade:
O espírito das profundezas do vale é imperecível
é chamado o mistério feminino
A Porta da Fêmea misteriosa é a Raiz, da qual crescem
o céu e a terra.
Fracamente visível, seu poder inexaurível permanece.
A Fêmea misteriosa dura perpetuamente
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A Fêmea é aquela que gera perpetuamente, da qual emanam o céu e a terra, cujo uso, cuja
nascividade, jamais se esgotam. A Fêmea é, contudo, o espírito das profundezas; por habitar nas
profundezas, é imperscrutável; não conhecemos sua origem; conhecemos apenas céu e terra, por ela
oferecidos. A Mãe da Terra, essa Fêmea misteriosa, está gerando perpetuamente; por gerar, desvela
o ser, trazendo-o à sua presença; mas guarda consigo o mistério do velamento, o horror de estar em
contato com a profundeza do vale, que permanece sempre oculto. Deste vale misterioso, insólito,
viemos; para lá haveremos de retornar. A Mãe é a porta da vida, de tudo que é claro e tangível;
porém, toda porta é duas saídas: uma saída para a vida, outra para a morte. A mãe é aquela que doa,
mas também a que recolhe.
Por ouvir o chamado da Mãe, Goldmund conheceu o gozo do regaço das mulheres, o prazer
do aprendizado no amor, no êxtase da sensualidade. Nesta arte Goldmund tornou-se mestre, e
através dela podia enxergar, entrementes, nos olhos e expressões de cada mulher o fluir em direção
à Mãe, em cada uma presente, de cada uma esquiva. Porém, esta mesma Mãe de amor seria quem o
levaria, fatalmente, de retorno às profundezas insólitas do vale. A claridade do destino por ele
assumido, a plenitude da entrega à natureza materna clamou pela morte, que habitava, desde a
origem, naquela imagem sem formas que se libertava em sua qualidade de artista. Goldmund havia
aceitado este fardo, por mais doloroso lhe fosse aceita-lo, quando Narciso revelhou-lhe, por meio de
sua inteligência paterna, a originariedade diversa do amigo. Este caminho materno, de dores e
êxtase, levou Goldmund à interioridade de si mesmo, arrojou-o para fora de uma vivência de
conforto e inutilidade: foi uma vida de privações e aprendizagem. Goldmund tornou-se, pois, um
sujeito invulgar, diferente da maioria que busca adaptar-se aos desígnios de uma vida em
comunidade. O preço que teve de pagar por sua libertação foi morrer. Devemos refletir, contudo,
que a morte, por si mesma, não é nenhum indicativo da estranha virtude de Goldmund. A morte, em
verdade, é a destinação de qualquer vida, desde a mais insignificante à mais extraordinária. Em
primeira vista, na morte não há já qualquer diferença entre os indivíduos, isto quer dizer, por meio
dela Goldmund não terá sido diferente dos vendedores do mercado de peixe, os quais eram “piores
ainda do que porcos” (Hesse, 1957: 138).
Assim pensada, morte quer dizer o processo biológico no qual os órgãos de um corpo
deixam de ocupar suas funções, levando à cessação da vida. O significante morte é, pois, acrescido
de um significado de oposição à própria vida; são elementos distintos que não podem coexistir, na
medida em que, no corpo em que sobrevém a morte, já não há qualquer vida e, onde há vida, não
aconteceu, ainda, a morte. Assim pensada, contudo, a morte já assume a necessidade da vida: Para
que haja morte, deve haver algo que esteja vivo. Para tudo que seja inanimado pode-se falar de
destruição, rompimento, rasgo, mas não de morte. Morte está, nesse sentido, estreitamente ligada à
vida. Não é possível falar da morte, sem trazer em questão a própria vida. E isto nos faz despertar
para outra questão: é possível falar da vida, sem assumirmos a morte? Decerto estamos ligados à
vida da forma mais espontânea e intensa: a vida, do ponto de vista biológico, é nossa condição de
existir, e a única que conhecemos, na qual estamos jogados sem possibilidade de escolha. Devido à
sua proximidade, temos imensa dificuldade em voltar a ela nossa compreensão, tratando-a como
nosso mais precioso bem. A morte assume o papel vilão de tirá-la, e a todos os seus gozos, de nós:
um problema, um medo, algo em que não se deve pensar, por ameaçar nossa condição de seres
vivos.
Nossa experiência como seres humanos, contudo, é instigada e impulsionada pelo vigor da
morte, por mais que não pensemos nela a todo instante, por mais que não a vislumbremos a todo
segundo e até mesmo escolhamos não tratar deliberadamente de assuntos que lhe digam respeito. É
inegável que nossa caminhada esteja atravessada pela morte em todos os seus instantes, pois viver é
estar, desde o nascimento, à disposição da morte; e ela, como destino, se apresenta em cada uma das
maneiras como lidamos com nossa vida, seja através da arte, da religião, do pensamento, ou como
experiência direta. A morte é não somente cessação, mas, estranhamente, a própria pulsão de vida: a
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nossa mais profunda e imediata experiência do amar: à vida. Porque morremos, desejamos viver:
não houvesse morte e, sem ela, o vislumbre de outra (in) existência que, por misteriosa e incerta,
nos amedronta, então, viver não seria um desejo, seria condição autômata, não urgente. Morrer
impulsiona-nos a viver.
Goldmund experenciará a proximidade com a morte algumas vezes durante sua vida:
quando acossado pelos punhos do vagabundo Vítor, que lhe fechavam sobre o pescoço e a quem,
para defender-se, teve de matar. Somente nesta ocasião e naquela em que fora preso pelo Conde
Henrique e sentenciado à morte, Goldmund se doara inteiramente à vida. Ambas as experiências
com a morte tiveram sobre ele grande influência, trazendo fortes aprendizados: na primeira,
Goldmund conheceu o quão breve a vida poderia ser, como tudo era transitório e um corpo, ora
jovial e cheio de vida, outrora se tornara repasto de lobos e coiotes. Foi a primeira vez que
vislumbrou a face assombrosa da natureza materna. Foi então que buscou tornar-se artista, com a
esperança de que a arte pudesse vencer a dolorosa transitoriedade da vida. Após ser libertado da
condenação do Conde, Goldmund retornou a Mariabronn com Narciso, reiterando sua crença de que
com a arte se poderia vencer a transitoriedade da vida.
A morte de Goldmund trará um sentido mais profundo para a própria morte; por não se
tratar de qualquer morte, mas da sua própria, trazendo consigo o significado do amadurecimento de
todo o esforço de sua vida. Em seu leito de morte, dirá a Narciso:
Queria fala-lhe a respeito da mãe e de como ela cerra os dedos em torno do meu
coração. Já faz alguns anos, que meu mais ardente e secreto sonho é o de fazer uma
estátua da mãe que sempre foi para mim, a mais sagrada de todas as imagens,
conservando-a sempre dentre de mim, onde quer que eu fosse, uma figura cheia de
amor e de mistério. Ainda recentemente não poderia suportar o pensamento de ter
que morrer, sem antes fazer aquela estátua; minha vida ter-me-ia parecido inútil.
Entretanto, veja que coisa maravilhosa me aconteceu: em vez de minhas mãos a
modelarem, é ela quem me forma e me modela. Ela conserva suas mãos em volta
do meu coração e o liberta, deixando-me vazio; foi ela quem me seduziu para a
morte, e comigo morre também o meu sonho; a bela figura, o retrato da Mãe-Eva.
(Hesse, 1957: 246)

É então que a morte assume seu papel, não como aquela que cessa, mas como aquela que
conclui naquele que é: Goldmund, ao invés de realizar em obra a Mãe, é, antes, realizado por ela,
posto-em-obra: a grande obra de Goldmund jamais poderia ser fruto da arte, pois sua maior arte
sempre fora, desde sempre, sua própria vida, pois a partir dela é que ele, sempre, pusera em obra
aquilo que era. Contudo, nas suas palavras finais, Goldmund dirá algo que causará espanto a
Narciso, e a nós também, seus leitores e amigos. Sentindo, talvez, brilhar com força a marca de
Caim, ou talvez a fúria do lobo, contudo sem malícia, mas como quem à porta da morte, enxerga e
não pode evitar dizer as palavras que lhe jorram da alma, traz ele à tona a questão que guiou toda a
sua vida, sob a forma de um doloroso enigma: “Mas como poderá você morrer, Narciso, se você
não tem uma mãe? Sem mãe, não se pode amar, sem mãe, não se pode morrer” (Hesse,1957: 247).
Este enigma nos assalta de surpresa e, precisamente por ele, somos convocados a repensar toda a
nossa trajetória, assim como Narciso, a quem o fogo dessas últimas palavras queimavam o coração.
Somos jogados na aporia.
A ardência proporcionada pelas palavras de Goldmund se deve ao fato de que as palavras
trazem uma nova questão; e, como toda questão, vemos nela algo inteiramente nosso. Não é
possível permanecermos os mesmos após nos depararmos com uma questão essencial, sob o risco
de nos perdermos. Narciso era uma personalidade paterna: homem de inteligência aguçada, soube
que nas palavras finais do amigo estava presente um segredo que haveria de tirá-lo da segurança de
sua filosofia. Não apenas para Narciso, mas todo o entendimento da vida de Goldmund, por vias
dessa pergunta, ganha um novo e possível sentido: toda a sua vida fora um aprendizado para o
morrer, para este instante de doação não à mãe, mas a si mesmo, por ter se vivido maternalmente;
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não ao fenecer do corpo, mas ao ter-de-morrer, como urgência, enquanto amadurecimento
derradeiro do amar. Diz Heráclito que a phýsis, a nascividade do mundo, a doação feminina que
nunca cessa, sempre inaugural, ama o velar-se, o se esconder, o nunca mostrar-se completamente,
mostrando-se (Pré-socráticos, 1985: 91). A tensão do mundo nasce desse philein entre o aparecer e
o esconder: o viver e o morrer. A morte, anoitecendo a vida, não se opõe a ela; não a cessa: conclui,
encaminha-a a sua plenificação, não sendo enquanto morte oposta à vida, mas uma morte-vida,
entre a qual somos:
Mas ouvi dizer que os que sabem viver viajam na terra sem ter receio dos
rinocerontes nem dos tigres ferozes. Não necessitam temer as armas aguçadas nem
pesadas. Neles não há lugar onde o rinoceronte possa enfiar o chifre
nem o tigre rasgar com suas garras. Não há lugar onde uma arma possa alojar sua
lâmina.
Por Quê?
Porque, para ele, não mais existe o reino da morte. (Lao Tsé, 1971: 95)

Goldmund, na morte, já não está indiferenciado: tornou-se parte do mistério. Isso se verifica
não no fato de ter morrido. Mas sim porque Goldmund deixou-se abraçar, serenamente, como se
deitasse no colo de uma amante donzela. Só há serenidade quando podemos enxergar, nas flores de
nosso aprendizado, tudo quanto mais amamos no curso de nossa vida, tudo quanto se nos afigura
precioso e sagrado. Aí então não temos mais que desejar, e a morte vem sorrir, como amiga, nem
morta nem viva.
Talvez Goldmund convidasse Narciso a conhecer o caminho da Mãe, afinal, outrora já havia
afirmado que “a arte era uma união do mundo paterno com o materno, de espírito e sangue” (Hesse,
1957: 133). Talvez os laços que unissem o pai à mãe fossem muito mais estreitos do que fizera
Narciso outrora parecer, afinal, na sua dedicação ao Narciso-João e à Maria-Lídia, Goldmund
confirmara a realização do próprio sagrado, na sua completa entrega. O que essa pergunta suscitou a
Narciso conduz a mais profunda imersão no personagem e em nós mesmos. Se o caminho de
alguém se dá pelo pensamento ou pela experiênciação da realidade, devemos lembrar do poeta,
quando diz que “o mesmo é ser e pensar” (Pré-Socráticos, 1985: 142). Ser é pensar e pensar é ser.
Conhecer o que de paterno havia em Goldmund, ou o quanto de materno havia em Narciso, é
possivelmente uma tarefa que esteja muito além de nossa alçada. Isto já diz respeito a tudo que
concerne a ambos; nossa aventura requer que olhemos para nós mesmos. Narciso e Goldmund
foram amigos e mestres. Nisso encerra Hesse a obra: O caminho que devemos seguir deve ser
apenas nosso; o destino de cada homem só pode ser vivido por ele mesmo, alimentado pela questão
que o incita ao mistério do que lhe é mais familiar, como a própria mãe que, para ser mãe, se une a
um pai que, para ser pai, necessita da mãe. A pergunta de Goldmund deve nos remeter à reflexão
sobre nosso próprio caminho, para que saibamos amar. Para que possamos, um dia, morrer.
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UM MUNDO A CONTRAPELO 1
Fernando Cerisara Gil *

Num encontro sobre o insólito, talvez possa parecer insólito, por si mesmo, a apresentação
de uma obra como a de José de Alencar, especialmente aquela relacionada ao mundo rural, uma vez
que ela é tida e sabida como uma ficção tradicional e convencional, pouco afeita, a princípio, a uma
leitura vinculada ao estranho, ao extraordinário, ao fantástico. A idéia desta comunicação não é
compreender os romances Til e O tronco do Ipê, parece evidente, como narrativas que se estruturam
em torno do insólito; mas apontar alguns aspectos, nestas narrativas, que se mostram pouco
convencionais no contexto da literatura brasileira do século XIX, e mais particularmente ao
romance rural.
Então, talvez se possa referir ao insólito, presente nos dois romances de Alencar, a partir de
duas premissas: a) a de que a noção de insólito depende e se põe numa situação de relação a outras
convenções literárias num determinado sistema literário; ela se define como tal na contraface dessas
convenções literárias, seja como modo de narração, seja como forma de representação etc.; b) a de
que os aspectos que serão aqui abordados se colocam como elementos muito pouco comuns às
linhas de força que tendem a definir a ficção alencariana – estes aspectos pouco convencionais
parecem estar presentes nessas duas narrativas.
Gostaria de iniciar meu comentário a partir do capítulo final de Til, intitulado Alma sóror, do
qual transcrevo o seu começo:
Descamba o sol. Berta sentada à sombra do oitão da casa de Nhá Tudinha, deitou
sobre os joelhos a camisa que estava cosendo para Jão, e embebeu no azul diáfano
do horizonte um olhar profundo, coalhado de lágrimas.
A seus pés, Zana agachada na esteira, contempla extática o rosto da menina; e de
vez em quando o prazer intimo que ela sente, derrama-se em sua fisionomia, e
banha-lhe o rosto de um sorriso baço.
Ao lado, o Brás contempla Til com surda inquietação, que se trai a espaço pela
contração dos músculos faciais e pela extrema mobilidade da pupila espantada.
Algumas braças distantes, Jão curvado sobre a enxada, carpa a terra preparando as
leiras para a plantação do feijoal. De vez em quando pára um instante, enxuga com
a manca da camisa o suor abundante que lhe escorria da testa, e sopra os calos de
que o trabalho já lhe encruou as mãos. Nessa ocasião crava com desassossego um
olhar em Berta. (Alencar, sd: 197)

Nesse trecho, Berta, a Til, protagonista do romance, encontra-se rodeada dos camaradas com
quem resolveu compartilhar a sua vida, ao final da história. A aceitar o reconhecimento da sua
paternidade por parte do fazendeiro Luís Galvão e tomar o rumo da cidade de São Paulo com a
família deste, Berta prefere ficar em Palmas, na casa de Nhá Tudinha, que a criou, e tocar a vida
rodeada por uma escrava ensandecida, Zana, por um rapaz com problemas mentais, Brás, e por um
1
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ex-jagunço redimido, Jão. Curioso e estranho circo de horrores este de que voluntariamente se cerca
uma heroína alencariana, a qual tende, via de regra, a ter um destino mais, digamos, edificante, mais
digno do que este a que se reserva Berta, mesmo quando tais heroínas estão fadadas à morte. Não
que o fato de Til cercar-se de loucos ou de um ex-matador de gente subtraia dignidade à
personagem, sob o ponto de vista da narrativa. Ao contrário, é o despojamento de rejeitar a fortuna
do pai-fazendeiro e acolher e proteger caridosamente estes enjeitados, como de início ela mesma
fora uma, que edifica e eleva a personagem para a narrativa. Como pontualmente diz o narrador, “a
alma de Berta fora criada para perfumar os abismos da miséria que se cavam nas almas subvertidas
pela desgraça”. Em suma, “uma flor de caridade, alma sóror” – como, afinal, se intitula este último
capítulo. O bom coração da personagem, intensa e sistematicamente marcado pela voz do narrador,
como sói acontecer com os protagonistas alencarianos, não se define apenas por perfumar “almas
subvertidas pela desgraça”; ele também manifesta sua suposta magnanimidade ao abrir mão de seu
destino amoroso, concedendo que Miguel, irmão de criação de Berta e por ela amorosamente
inclinada, se case com Linda, filha do fazendeiro-mor Luís Galvão. Na verdade, num só lance, Til
faz uma dupla demonstração de suas virtudes caritativas: ao ceder seu par romântico à filha do
fazendeiro, ela, ao mesmo tempo, está salvaguardando o destino social do seu irmão-adotivo,
pondo-o sob a proteção de um grande.
A pergunta que é importante ser formulada para os objetivos deste trabalho é a seguinte:
qual o sentido deste destino final tão atípico para uma protagonista alencariana? Como entender que
a personagem central deste romance encerre seu percurso, não aos abraços de seu amado ou mesmo
com uma morte que a coloque sublimemente mais elevada do que todos os comuns dos mortais,
como se deveria esperar dos romances de Alencar, mas cercada por uma escrava ensandecida, um
sujeito com problemas mentais e um matador de aluguel arrependido?
No limite desta apresentação podemos apenas indicar as linhas gerais do problema que
temos em mente. No centro parece estar a posição social precária das personagens. Em Til, como
também em O tronco do ipê, os protagonistas vivem, de alguma maneira, na dependência de um
grande proprietário. É o que ocorre com as personagens centrais de Til. Berta é criada por Nhá
Tudinha, viúva, mãe de Miguel, e comadre do fazendeiro Luis Galvão. Neste caso, as relações de
dependência – de favor – são mais sugeridas pelas relações de compadrio de Tudinha e pela posição
de Berta de filha não reconhecida pelo grande proprietário. Já, no caso de Jão Fera, a relação de
dependência é explicitada no âmbito da história: Jão é matador de aluguel, que presta seus serviços
aos grandes. A centralidade de personagens que orbitam na esfera da dependência tem como
conseqüência uma espécie de imobilidade geral da trama cuja expressão máxima é o beco-semsaída que representa o seu destino no mundo. Talvez o mais correto não seria falar de imobilidade
no plano do enredo, já que este é cheio de peripécias sobretudo na segunda parte, mas de uma
movimentação desarticulada, que pouco opera na trajetória das personagens no sentido de
transformar as suas vidas.
Desloquemo-nos agora para O tronco do ipê, onde a presença do inaudito é muito mais
freqüente e o qual desponta desde o inicio da narrativa, quando da explicação da decadência da
fazenda Nossa Senhora do Boqueirão. Depois de várias conjecturas por assim dizer racionais, o
narrador observa:
A gente pobre inclinava-se mais a explicação de umas três beatas do lugar.
Segundo a lição das veneráveis matronas, a causa do desmantelo e ruína da rica
propriedade fora feitiço. A fazenda do Boqueirão era mal-assombrada; e em prova
do que afirmavam, além de umas histórias de almas de outro mundo, cem vezes
resmoneadas entre os acostumados blocos, mostravam de longe a cabana do pai
Benedito.
Esse argumento era peremptório. Assim nenhum dos moradores passava naquele
sítio, que não estugasse o passo ou esporeasse a cavalgadura, lançando um olhar de
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esguelha à velha cabana de sapé, e sentindo os cabelos se erriçarem com um súbito
calafrio. [...]
Era este [pai Benedito], segundo as beatas, o bruxo preto, que tivera pacto com o
Tinhoso; e todas as noites convidava as almas da vizinhança para dançarem de
baixo do ipê um samba infernal que durava até o primeiro clarão da madrugada.
Sabiam as matronas até o nome das almas do outro mundo que freqüentavam a
cabana do pai Benedito, e tinham a honra de ser convidadas para o batuque
endemoniado à sombra do ipê.
Havia que as tivesse visto e reconhecido, quando se dirigiam, com traje de
fantasma em grande gala, para a morada do bruxo, subdelegado de Satanás.
(Alencar, 1980: 10)

A decadência da fazenda liga-se ao próprio poder que a “voz geral” atribui ao pai Benedito,
o qual é apresentado com mais detalhes páginas adiante do seguinte modo:
A dar-se crédito à palrice de tais velhas, aquele preto bem apessoado, em sendo
meia-noite virava anão com uma cabeça enorme, os pés zambros, uma corcunda
nas costas, vesgo de um olho e torto do pescoço.
Era o pacto que tinha feito com seu mestre, de não parecer de dia qual era à noite.
Segundo outros, esse Benedito não era senão o mesmo pai Inácio, ou para melhor
dizer, um rebutalho do inferno que tomara a figura de negro para tentar a gente cá
da terra. Embora objetassem alguns que antes do preto velho desaparecer [pai
Inácio], já o outro existia na fazenda, onde fora visto ainda molecote; acudiam as
comadres que o inimigo sabia fazer as cousas; sumira o pajem antes de tomar-lhe a
figura. A prova era que Benedito, sempre tido como bom cativo, dera ultimamente
em ruim e até fujão.
Em face de razões tão peremptórias, ficou o Benedito tido e havido por feiticeiro.
Todos se temiam dele; mas não faltava também quem recorresse a seu poder
sobrenatural para acura de certas enfermidades, para o descobrimento de coisa
perdidas, a realização de ocultos desejos. (Alencar 1980: 31)

Antes de se comentar em conjunto essas passagens, vale destacar outra situação que se
refere ao caso da mãe-d’água contado por tia Chica, mulher de pai Benedito. Tia Chica narra para
as “crianças da casa-grande” a história da mãe-d’água, a princesa das águas que, em razão dos maus
tratos sofridos pelo seu filho, “de tempos em tempos ela vem à terra para afogar a gente, e todo o
menino que entra no rio, ela agarra para servir de criado ao filho” (Alencar, 1980: 28). Como
“causo”, busca algum grau de mimetização da oralidade, muito embora Alencar não faça marcação
de registros lingüísticos distintos. Exceto algumas expressões utilizadas por pai Benedito e grifadas
no texto, a linguagem de padrão culto predomina na prosa alencariana. De qualquer maneira, é
através da voz da escrava preta que se firma esta história dentro da história, em que o inaudito se faz
também presente.
Note-se que em todas estas situações d’O tronco de ipê o insólito surge a partir de
personagens que se situam em dupla periferia: na periferia social, todos eles são escravos e, claro,
na periferia da história narrada, pois são personagens secundários. É como se o mágico, o
extraordinário, o inexplicável somente pudesse se manifestar nas frinchas, à margem do mundo
social. O vinculo da matéria às classes submetidas pode presumir o caráter rebaixado daquela, do
ponto de vista da narrativa.
Parece claro que todos os protagonistas alencarianos, por terem intenção à seriedade, estão
fora desse circuito, ou melhor, não se deixam esgotar ou se explicar nos termos do insólito. Como
se a sua inserção neste âmbito pudesse ameaçar certa postura elevada que Alencar sempre guarda a
suas personagens centrais. Exemplar, neste aspecto, é a passagem em que Alice vai ao temível
boqueirão, onde é tragada pelas águas do lago e salva por Mário. A passagem é interessantíssima
porque, além de tudo, marca certa ambivalência alencariana em face da matéria. Boa parte da cena é
narrada como uma espécie de projeção do causo antes relatado por Chica, pois a aproximação e o
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contato inicial que Alice tem com o lago nos são apresentados como se das suas águas emergisse
uma entidade, no caso mãe-dágua, a seduzir a menina para que esta se lance às águas.
Sedução traiçoeira, como não poderia deixar de ser. A cena vale alguma transcrição para
situar com precisão o contraste que queremos apontar:
Alice viu a moça [a mãe-d’água] acenar-lhe docemente com a fronte, como se a
chamasse. A princípio não quis acreditar, tomou por uma ilusão, mas tantas vezes o
movimento se repetiu, tantas vezes a moça lhe acenou graciosamente com a
cabeça, que não pode mais duvidar.
A mãe-d’água a chamava; e ela teve desejos de atirar-se em seus braços. Mas a
fada estava no fundo do lago; sua mãe podia chorar; as outras pessoas sabendo
ficariam com medo. Ela não tinha medo. A moça lhe sorria com tanta doçura e
bondade!...
Em vez de querer-lhe mal, havia de fazer-lhe tantos carinhos, contar-lhe cousas
muito bonitas do reino das fadas e dar-lhe talvez algum condão, que protegesse,
que obrigasse Mario a lhe querer bem e a não ser mau para ela.
Não ouvira mais nada, nem se apercebia do lugar em que estava. O lago, o
rochedo, as plantas, tudo desaparecera, ou antes se transformara em um palácio
resplandecente de pedrarias. No centro elevava-se um trono que tinha a forma de
um nenúfar do lago; mas era de nácar e ouro. Aí sentada em coxins de seda, a moça
abria os braços para apertá-la ao seio.
A menina teve um estremecimento de prazer. Hesitou contudo por um melindre de
pejo; mas o vulto de Mário perpassou nos longes daquela miragem arrebatadora; e
a moça do lago outra vez sorriu-lhe, através daquela imagem querida. Então, Alice,
atraída pelo encanto, foi se embeber naquele sorriso como uma folha de rosa
banhando-se no cálice do lírio que a noite enchera de orvalho. (Alencar, 1980: 345)

Até aqui, a passagem é primorosa, como uma pequena fábula, prenhe de insinuações e
ambigüidades, apresentada com certa leveza de dicção, que nos remete a algo próximo a algumas
formas das narrativas orais. Distante, portanto, do tom sério e grandiloqüente com que Alencar faz
caracterizar, comumente, os seus protagonistas, no qual as implicações morais saturam a linguagem,
como bem notou Roberto Schwarz, no agudo estudo sobre o romance de José de Alencar (Cf.
Schwarz, 2000: 43). O narrador encravado nos fatos narrados, colados a ele e contando de sua
poesia, suspende o juízo sobre o mundo narrado.
Mas, logo em seguida, o encanto mágico da cena é quebrado pela voz do narrador, que
explica “racionalmente” o que, afinal de contas, ocorreu com Alice, nos seguintes termos:
Alice, debruçada sobre o parapeito de pedra, não percebera que fronteira a ela
havia na rocha uma face côncava coberta de cristalizações que espelhavam o seu
busto gracioso, do qual só a parte superior se refletia diretamente nas águas.
Esse busto refrangido pela rocha e reproduzido pela tona do lago, representou aos
olhos de Alice a sombra ainda vaga da mãe-d’água. Depois, quando uma réstia de
sol esfrolou-se em espuma de luz sobre a fronte límpida da menina, e um raio mais
vivo cintilando nas largas folhas úmidas da taioba, lançou reverberações da
esmeralda sobre os louros cabelos, o busto se debuxou e coloriu.
Tudo o mais foi o efeito da vertigem causada pela fascinação. O torvelinho das
águas produz na vista uma trepidação que imediatamente se comunica ao cérebro.
O espírito se alucina, e sente a irresistível atração que o arrasta fatalmente. É o
magnetismo do abismo; o imã do infinito que atrai a criatura, como o pólo da alma
humana. (Alencar, 1980: 35)

Para além do aspecto um tanto estapafúrdio da explicação, – o que, por si, evidencia ainda
mais a eficiência estética da passagem anterior – interessa anotar é como a ação da protagonista
Alice não pode ser considerada sob a cifra do mágico, do estranho. A sua conduta e caracterização,
ao contrário de pai Benedito ou de tia Chica, devem alçar-se a um grau de inteligibilidade do qual o
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narrador é o seu próprio fiador, ao preço de perder a dicção desataviada e espontânea. Diante de
seus heróis, o narrador repõe a “dignidade” e a elevação do tom, admitindo apenas
circunstancialmente – e apenas como ilusão – que o extraordinário se manifeste no fluxo da matéria
narrada.
Para concluir esta intervenção, pode-se tentar destacar alguns aspectos que atravessam, de
alguma maneira, as duas narrativas. O primeiro diz respeito ao fato de que o que temos considerado
como o inaudito, o insólito, o mágico, ou que nome se queira dar, somente tem lugar, na obra de
José de Alencar, no mundo rural, pois parece não haver nada próximo dos aspectos aqui apontados
no seu “romance urbano”. Este é um ponto que merece aprofundamento, mas por ora podemos ao
menos sugerir que a matéria narrada neste último é geralmente constituída por um núcleo dramático
cujo tema e tom impõem certo grau de seriedade racional. Neste caso, a influência aqui, como não
poderia deixar de ser, e como Roberto Schwarz demonstrou no ensaio já mencionado, é o modelo
do romance europeu, que pressupõe, por sua vez, a racionalização da forma romance ao longo do
século XIX (Cf. Moretti, 2003: 16). Num certo sentido, é como se o espaço rural representado
nessas suas obras ainda não estivesse ao abrigo – ao menos em suas margens – dessa racionalização
da forma romance. O que em parte significa dizer que a lógica da modernidade burguesa e a sua
estilização e transplantação para cá também guardam certas peculiaridades referentes ao romance
rural.
Outro ponto, de algum modo associado ao anterior, refere-se ao fato de que o insólito
manifesta a sua força em figuras socialmente periféricas, subalternas, ainda que possam ser o
protagonista da história. De qualquer maneira, ou eles são dependentes de um grande ou são e pura
e simplesmente escravos. Como se viu, em Til, Berta e Jão Fera são protagonistas e, de forma mais
ou menos direta, sua sobrevivência depende de um grande; n’O tronco do ipê, tia Chica e pai
Benedito são escravos; Alice é filha de proprietário, mas seu destino, como se mostrou, não se
define na instância do inaudito. Digamos que no romance rural as personagens debaixo adquirem
corpo e volume de presença; sob este aspecto, as relações de classe se evidenciam mais nessa
vertente da obra alencariano. Há como que uma espécie de horizontalização das relações de classe
no sentido em que a estrutura social ficcionalizada apresenta-se em sua maior diversidade e
variedade, embora não menos embaralhada do ponto de vista ideológico, se comparado com os
romances urbanos do autor. No caso, a contigüidade de classes significa, ao mesmo tempo, uma
amplitude das relações de classe empreendida no âmbito ficcional. Não me ocorre, por exemplo,
que se tenha em algum romance urbano de Alencar um espectro de classes e de relações sociais tão
amplos como o apresentado em Til, em que se tem do grande proprietário ao escravo, passando pelo
jagunço, matador de gente, sob as ordens de um grande.
É na conjunção do caráter inconcluso ou precariamente racionalizado do romance rural
alencariano com a amplificação da representação das relações de classe no mundo ficcional que o
insólito surge na ficção de José de Alencar. Estes fatores pressupõem, de um lado, o enredo
centrado na articulação de ações como um dos princípios constitutivos da composição em
detrimento da seriedade cotidiana ou reflexiva; de outro, a fixação de elementos pré-burgueses, prémodernos no interior das relações sociais empreendidas, vinculada ao mundo social dos debaixo.
Tudo indica que é na operação desses fatores que o inaudito costura a sua entrada no romance
alencariano.
Referências
ALENCAR, J. Til. Rio de Janeiro: Escala, sd.
______. O tronco do ipê. 4ed. São Paulo: Ática, 1980.
MORETTI, F. O século sério. In: Novos Estudos CEBRAP. n 65. São Paulo: CEBRAP, 2003.
SCHWARZ, R. Ao vencedor as batatas. São Paulo: Duas Cidades; Ed. 34, 2000.

79

O insólito em questão – Comunicações Livres – Publicações Dialogarts – ISBN 978-85-86837-65-4

DAVID, OS GATOS E MAIS O INSÓLITO EM
O AGRESSOR, DE ROSÁRIO FUSCO
Gilberto Araújo de Vasconcelos Jr. *

Onde está o homem, está o perigo.
(Fusco, 1976: 46)

Transforma-se O agressor no agredido
Em Brigada ligeira, há um artigo polêmico (e pouco mencionado) intitulado “Surrealismo
no Brasil”. Nele, Antônio Cândido, por meio da análise do romance O agressor, de Rosário Fusco,
examina a feição surrealismo no nosso país. Segundo o crítico paulista, antes mesmo da psicologia,
a literatura lograra, no século XIX, um aprofundamento psicológico superior ao puro exame
introspectivo. Com o progresso da ciência, as letras alçaram-se a outras dimensões da mente
humana até então não-sistematizadas. Ou seja, a literatura incorporou um inconsciente oficializado
cientificamente, o que demandou dela a pesquisa de novas estratégias textuais capazes de mimetizar
esse terreno ainda pouco investigado.
Aos “processos literários consistentes em violentar a contingência física e romper o nexo
lógico” (Cândido, 1992: 104) na tentativa de operar essa verticalização psíquica, Antônio Cândido
chama super-realismo, do qual o surrealismo seria um ramo: “o super-realismo é uma tendência
irracionalista constante do espírito ocidental desde os fins do século XVIII, do movimento
rosacrusista ao surrealismo, passando por Swendenborg, Blake, o espiritismo, a teosofia, o
simbolismo, as diferentes filosofias anti-intelectualistas” (Cândido, 1992: 104).
O autor rastreia com lucidez as matrizes do surrealismo, entendendo-o como desdobramento
inevitável das crises deflagradas por um capitalismo abalado; no entanto, restringe a rentabilidade
do movimento ao contexto francês. No nosso caso, como o surrealismo teria sido transplantado da
Europa sem adequação à “realidade espiritual” do Brasil, seria, “nas suas raras e imperfeitas
manifestações”, “apenas uma atitude” (Cândido, 1992: 105).
Se, talvez, não nos seja permitido averiguar a (im)perfeição do surrealismo no Brasil, é-nos
lícito afirmar que as incursões surrealistas aqui não foram raras. Conforme esclarece Sérgio Lima,
no artigo Notas acerca do movimento surrealista no Brasil (da década de 20 aos dias de hoje), as
movimentações surrealistas no território nacional se agruparam em três períodos distintos, dos quais
o primeiro é o que mais nos vale, por ser contemporâneo aos textos de Rosário Fusco e de Antônio
Cândido:
Um primeiro período começa com movimentações à roda da raiz primitivista
(Rego Monteiro, Bopp) da revista Estética (Prudente de Moraes, neto, e Sérgio
Buarque de Hollanda), e da turma de Mário Pedrosa a Murilo Mendes, culminando
com a “2ª dentição” da Antropofagia e a vinda de Benjamin Péret e sua esposa
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Elsie Houston (1929-31). Segue-se a continuidade da Antropofagia nos anos 30,
mais os anos da II Guerra e o pós-guerra. Continua num período de indefinições,
como foram os ’50, prolongando-se assim até o começo da década dos anos 60.

Como se vê, não havia ainda um grupo organizado de surrealistas, o que não é suficiente
para detectar a exiguidade ou a deficiência do movimento no Brasil. Nesse sentido, Sérgio Lima
não lembra somente autores consagrados como Jorge de Lima, Murilo Mendes ou Aníbal Machado,
mas também resgata outros nomes, hoje praticamente desconhecidos: Adalgisa Nery, Albino Braz,
Ascânio Lopes, Cícero Dias, Febrônio Índio do Brasil, Fernando Mendes de Almeida, Ismael Nery,
J. A. Ferreira Prestes, Jamil Almansur Haddas, Lívio Xavier, Mário Pedrosa, Osório César, Pagu,
Raguna Cabral, Rosário Fusco, Sosígenes Costa et alii.
Entretanto, mais grave que acusar as atitudes surrealistas no Brasil de “raras e imperfeitas”
parece-nos ser o fato de Antônio Cândido ver nelas “um mecanismo mais simples de adoção de
valores literários, uma tentativa de transplantar a planta estrangeira para a terra pátria” (Cândido,
1992: 105). Ora, o surrealismo se ocupa da “recuperação total de nossa força psíquica, por um meio
que é exatamente a descida vertiginosa em nós mesmos” (Breton Apud Lima, 1995: 25); é,
portanto, “essencialmente uma perspectiva do humano, caracterizando-se por uma busca” (Lima,
1995: 25). Assim, qualquer especificador pátrio que se justaponha a “surrealismo” encerra,
automaticamente, um paradoxo, já que, ao procurar uma mais-realidade, o movimento rasura
fronteiras, geográficas inclusive. Dizer “surrealismo brasileiro” constitui um equívoco, na medida
em que limita o alcance da aventura surrealista; mais acertada talvez fosse a expressão “surrealismo
no Brasil”, pois, a rigor, o movimento deve ser compreendido como a reunião de territórios
excêntricos, com múltiplos pólos, ora simultâneos, ora sucessivos, ora divergentes, ora também
convergentes, ou seja, [...] uma “pluralidade” que ultrapassa os estreitos limites do nacional, vide do
normativo e do estanque, vide do regulado por leis ou do meramente formal, pois o Surrealismo se
apresenta como a multiplicidade da Poesia, sendo mais um ‘diálogo de poesias’ que uma redução
(Lima, 1995: 13).
Ao compreender o surrealismo no Brasil como transplante malogrado da raiz européia
(francesa), Antônio Cândido – para quem o movimento, aqui, “além de ginástica mental, só pode se
compreendido como uma contribuição técnica” (Cândido, 1992: 105) –, desconsidera os alicerces
da aventura. Guiado por esse entendimento, o autor de Tese e antítese assinala no romance de
Rosário Fusco o “caráter de exercício, de composição literária”, de “superfetação” (Cândido, 1992:
105). Seguindo o percurso do texto de Cândido, partiremos, com ele, à análise de O agressor.

A entrosagem sutilíssima de imagens
O agressor, publicado em 1943, narra a história de um funcionário de chapelaria chamado
David, que, pouco a pouco, desenvolve uma patologia psíquica. A abertura do romance prefigura,
em certa medida, o desligamento da realidade lógica vivenciado pela personagem: David, ao pedir
aos operários que trabalham em frente a seu quarto que parem com o barulho da obra, fica
desapontado com a indiferença com que tratam seu pedido, isto é, com que o exterior o despreza.
Após ter recebido o silêncio dos pedreiros, David, morador de uma pensão, desce do quarto
para ir ao banheiro, quando encontra a arrumadeira do estabelecimento, Amanda. A moça lhe passa
uma estranha carta, há pouco recebida, e solicita ao hóspede que escreva a resposta da
correspondência. David se dispõe a ajudá-la e, no dia subseqüente, vai à casa de Nicolau, suposto
amante que teria enviado a carta à Amanda.
Lá chegando, David, mal acolhido por uma bizarra família, nenhuma informação obtém
sobre Nicolau. À revelia do esperado, ele não reage às indelicadezas sofridas, mantendo-se, neste
segundo capítulo, na inércia inicial, salvo quando decide falar que ali está para cumprir uma missão
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e que não tem culpa do que estava acontecendo; para o leitor, a narrativa permanece nebulosa,
indefinida, turvada ainda mais por uma intrigante informação lançado no texto: “todos se puseram,
de repente, contra ele [David]” (Fusco, 1976: 18).
No terceiro capítulo, o chapeleiro é, pela primeira vez, apresentado trabalhando. Em meio ao
movimento da chapelaria durante o carnaval, ele sobe ao estoque da loja e, deparando-se com a
porta fechada, escuta gemidos cuja proveniência desconhece: seriam dos patrões (Franz e
Frederica), que lá estavam trancados, ou seriam de gatos? Ao interpelar os sons, recebe uma
“resposta com voz humana, numa espécie de suspiro arrastado, uma voz muito parecida com a de
Frederica” (Fusco, 1976: 30), dizendo tratar-se de gatos. A ilogicidade da cena desencadeia em
David uma febre súbita e um profundo mal-estar paranóico que, atabalhoando seus pensamentos,
ameaça “estourar sua cabeça” de tanta dúvida:
não encontrando uma explicação racional para a suspeita [de que sua patrões eram
gatos ou de que os gatos falavam], David não podia, do mesmo modo, justificar o
sentimento que experimentava. Dali por diante, só lhe restariam duas alternativas:
manter-se serenamente diante dos fatos (coisa que, desde logo, considerava
impossível), ou adoecer.
Para ele, a enfermidade era sempre o recurso máximo para todo problema de
solução remota ou excessivamente difícil. (Fusco, 1976: 31)

A cena dos gatos torna-se um divisor de águas da narrativa (conforme ratifica o marcador
“dali por diante”), que, a partir de então, acompanha o agravamento da patologia psíquica de David.
Neste capítulo fulcral do romance, o leitor toma conhecimento da doença do protagonista, entendida
como solução única diante do inexplicável. O estopim da crise é, já em si, desprovido de motivação
lógica: “o que [David] não podia, de modo algum, era dormir com a suposição de que gatos falam
ou de que, se não falam para os outros, pelo menos falaram para ele” (Fusco, 1976: 32). Aliás, é
bom que se destaque, o título deste capítulo – “Carnaval” – sugere o caráter subversivo do
segmento narrativo, disparo que altera a vida do protagonista e da narrativa.
No restante do livro, o narrador externo, acompanha, por dentro, a loucura de David. Todas
as situações cotidianas são reinterpretadas pela mente desse homem que se julga constantemente
perseguido, atribuindo a cada detalhe um indício de persecução: “o fato, porém, é que o
perseguiam” (Fusco, 1976:63). Ao leitor não cabe, portanto, dissolver um mistério sobre a possível
causa da perseguição, mas trilhar com o narrador as trajetórias da consciência doentia de David.
Antônio Cândido, por outro lado, defende, no artigo referido, que o romance de Rosário
Fusco “fica no estádio do mistério pelo mistério uma vez que dele não se depreende mais do que a
evidência geral da ironia da sorte e da falta de significação da vida” (Cândido, 1992:106).
Acreditamos, porém, que, se a proposta central de O agressor fosse efetivamente alimentar um
mistério, a seqüência narrativa não seria a mesma; provavelmente o suspense seria resolvido no
final do livro, quando a neblina das partes anteriores fosse iluminada pela notícia da loucura de
David. Contudo, no terceiro capítulo da narrativa, o leitor já é posto ao corrente da insanidade do
protagonista.
Não obstante a vertigem de David possa ser compreendida como um lapso do acaso, uma
“ironia da sorte”, por não possuir causa lógica, parece-nos inadvertido relacioná-la à “falta de
significação da vida”. Pelo contrário, ela se nos apresenta com um recurso metafórico para fixar a
plurissignificação (absurda, em muitos casos) da vida. Retornemos à obra.
Depois de ter vivido a experiência delirante com os gatos, a mania de perseguição
recrudesce em David; cada componente do dia-a-dia – sobretudo, a figura do patrão – passa a
indiciar a iminência de sua morte: “vários assassinos para uma só morte?” (Fusco, 1976: 64).
Exclusivamente na pensão onde mora, o protagonista se sente protegido:
nas proximidades da pensão, todavia, jamais encontrara um desses sequazes.
Temia-os, é claro, embora, raciocinando friamente, não pudesse fundamentar seu
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temor, salvo quando, por trás das máscaras que o espionavam, supunha divisar o
rosto de Franz, apesar de que, quanto a este, se julgasse de certo modo garantido.
(Fusco, 1976: 63-4)

Entretanto, como sugere o caráter provisório de um pensionato, a sensação de segurança é
efêmera para David. Aos poucos, os vetores de perigo invadem a pensão: “indivíduos estranhos, dos
quais não se podia lembrar absolutamente, nem mesmo diante das informações minuciosas da
proprietária, já o tinham ido procurar à pensão” (Fusco, 1976: 62).
Nesse período, David costumava observar pela janela um apartamento do prédio localizado
na frente da pensão – hábito que o desloca da condição de vigiado para a de observador –, no qual
havia uma bela mulher que ouvia música todas as noites e que possuía um telefone. Se David se
enlevava com a beleza da vizinha e das canções, ficava, por outro lado, amedrontado com o
telefone, aparelho que, juntamente com a janela, funciona como um signo do contato mediado do
protagonista com o mundo exterior, cujas balizas repousam numa lógica diversa da de sua mente
(Fusco, 1976: 43).
Até esse ponto do romance, David recebia telefonemas apenas no escritório, mas,
inesperadamente, ele decide comprar um telefone e instalá-lo no quarto. Inserir no espaço
doméstico a possibilidade de comunicação com o que está fora dele amplia o espaço para a
penetração dos ameaçadores. Dessa forma, o “costumeiro telefonema, que, afinal, era a própria
consciência de seu comportamento no escritório” (Fusco, 1976: 67), sofre uma espécie de inversão
simbólica, passando de canal de contato com a normalidade do mundo a atalho para perseguição.
Com o agravamento da mania, nada mais no cotidiano deixa de encarado por David como perigoso
e fatal.
Certo dia, por exemplo, ele recebe um bolo de aniversário com cinco velas. Como a
realidade sempre lhe chega complexificada, ou melhor, desbanalizada, David não entende o motivo
da cortesia, julgando-a mais uma armadilha contra ele. Algum tempo depois, uma hóspede da
pensão morre; ao ser informado do falecimento, o protagonista descobre que a senhora era uma
baronesa, em cujo velório a vizinha de frente – agora nomeada: Clara Schneider – comparece,
apresentando-se como contraparente da defunta, baronesa Schneider.
Em aglutinação paranóica, David estabelece relações entre pessoas vivas e mortas, unindoas na pulsão de sua mania: “a moça visitante era mesmo madame Martins, baronesa Martins, ou se
era a morta que se chamava Clara Schneider” (Fusco, 1976: 92). A fusão da vida e da morte e o
deslizamento de campos simbólicos já haviam sido, de certa maneira, assinalados pela justaposição
narrativa do recebimento do bolo de aniversário, símbolo celebrativo da vida, e a notícia da morte
da baronesa. Essa idéia é ratificada pelo segmento posterior, em que o desgaste do bolo, com
“visíveis sinais de fermentação” (Fusco, 1976: 97), parece simbolizar, por meio de um signo de
vitalidade e alegria, o aniquilamento da saúde de David.
É justamente essa “entrosagem sutilíssima de imagens” (Fusco, 1976: 107) que deflagraria,
segundo o narrador, a enfermidade do protagonista: “não há dúvida de que o cotejo de situações
paralelas, posto que em planos diversos, é que influiu para fazê-lo agir assim” (Fusco, 1976: 76).
Por meio da polifonia, somos informados sobre como os demais personagens compreendem a
doença de David.
Para Franz, David estaria sofrendo a repentina incidência de uma carga de pensamentos
descontínuos, alheios à comunhão [do mundo]. [...] Porque é ela – a corrente de pensamentos – que
dirige tudo, o bem e o mal, o belo e o feio, a virtude e o pecado. [...] Para Frederica, David estaria,
muito simplesmente, sendo atuado por um desses espíritos gaiatos, irredutíveis às preces e aos
conselhos dos presidentes dos Centros (Fusco, 1976: 121).
A despeito das peculiaridades, as opiniões dos patrões revelam que ambos operam uma
ressemantização do mundo a partir de um ponto de vista, de uma “corrente de pensamentos”. Nesse
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sentido, embora a loucura de David talvez se explique pelo entendimento exacerbadamente
unilateral da realidade, essas personagens não se distanciam tanto do protagonista, visto que todos
habitam um mundo “no qual tudo depende do que o indivíduo pensa ser” (Cândido, 1992: 107).
David, no entanto, rompe todos os elos lógicos que o atrelam ao mundo, isolando-se,
exclusivamente, na sua subjetividade tida como anormal: “minhas ambições são restritas e prefiro
viver por dentro a viver por fora” (Fusco, 1976: 121). Se ele antes havia dito que “cada um de nós é
um telefone” (Fusco, 1976: 100), metáfora que insinua sermos a conexão de múltiplas perspectivas
– nossas e dos outros –, no caso de David, podemos dizer que o fio do telefone sai dele e, ao invés
de se antenar com o que está fora, retorna para dentro, circuito que o asfixia em si.
Não esqueçamos, ainda, que o gatilho para crise de David foram os gatos, acimas cujas
expansões simbólicas preenchem, de maneira elucidativa, um verbete do Dicionário de símbolos, de
Chevalier e Gheerbrant: “o simbolismo do gato é muito heterogêneo, pois oscila entre as tendências
benéficas e as maléficas, o que se pode explicar pela atitude a um só tempo terna e dissimulada do
animal [...], [que] parece ter sido considerado com alguma desconfiança” (Chevalier; Gheerbrant,
2000: 461-2).
Misto de bem e mal, arisco e inofensivo, na fronteira entre a perversidade e a elegância, o
felino carreia em si os signos da fusão, da rasura de limites, da hibridez, traços curiosamente
comuns à personalidade de David. A ansiedade doentia do protagonista de O agressor, advinda da
ressignificação do mundo pela via da coincidentia oppositorum, engendra o insólito no romance. O
paroxismo da vertigem fusionista do personagem se localiza no final da narrativa, quando David, ao
sair do quarto em que estava trancado por medo, “começou a esmurrar, no rosto da proprietária,
todas as caras – de homens, mulheres e crianças – que conhecia” (Fusco, 1976: 173), imagem que
justifica o título da obra. Ironicamente, o nome David, de origem hebraica, tem sua etimologia
(“desejado”, “querido”, “amado”) invertida pelo livro.
O agressor é, portanto, um romance que investiga mais um inconsciente revelado que uma
consciência neurótica. O narrador onisciente, incrustado na mente de David, borra as fronteiras do
mundo classificado logicamente, procedendo à síntese de elementos por vezes opostos, à
sobreposição de imagens, aos deslocamentos de significado, operações também realizadas pelo
inconsciente. A incompatibilidade entre o diapasão monocórdio da lógica e a pluralidade coesa do
inconsciente leva a razão a tachar o afloramento do id como patologia, conforme aconteceu no caso
de David, que, aos olhos do narrador, dos demais personagens e dos nossos, é louco.
Não queremos com isso dizer que David não tenha desenvolvido uma psicopatia;
entendemos, na verdade, que, atomizado pelo sentimento de culpa que caracteriza o homem
moderno, resta ao protagonista a clausura do inconsciente, redoma que se não o alija da angústia da
culpa, ao menos, confere uma coerência ilógica à vida, pois David não se conformava a “essa idéia
esdrúxula de uma consumação total” (Fusco, 1976: 122). A rigor, O agressor denuncia, em última
análise, a repressão do inconsciente pelo pragmatismo do mundo, protesto condizente com a postura
surrealista que, dentre outros aspectos, pretendia
arrancar o homem de si mesmo, de o buscar em seu mais fundo e de o despregar
para o mais intenso do Amor e da Poesia, numa realidade re-velada, aquela da
Revolução permanente, enfim, aquela da descoberta do ser e da afirmação de sua
inquietude, de sua errância mesma. [...] [promover] a iluminação sistemática dos
lugares escondidos e o obscurecimento progressivo dos outros lugares, ou seja,
(enfim) o percentual passeio em plena zona proibida (interditada). (Lima, 1995: 25)

Talvez o “mais intenso do Amor e da Poesia” não tenha sido revelado a David,
provavelmente por ação do cabresto da lógica; no entanto, a ele, ao contrário das demais
personagens, foi dado vivenciar uma experiência superior de inquietude e errância que tangenciou o
limite do absurdo. Num mundo que “está totalmente virado” (Fusco, 1976: 43), em que o homem,
vetado em suas pulsões humanas, “deit[a] como um burro e levant[a-se] como um cavalo” (Fusco,
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1976: 43), a insanidade mental (explosão do inconsciente) se faz quase como uma inevitável
compensação para o automatismo da vida: “muitas coisas que não queremos fazer, se fazem. Muitas
que não queremos, ‘queremnos’” (Fusco, 1976: 45).
Dessa forma, parece-nos injusta a declaração de Antônio Cândido de que O agressor não
representa “uma problemática vital para a inteligência brasileira” (Cândido, 1992: 105), sendo, por
isso, “uma obra desligada do seu meio próximo, um jogo desinteressado da inteligência” (Cândido,
1992: 107). Um livro, cujo protagonista afirma ser “contra a caridade” e acha que “este mundo está
totalmente perdido” (Fuso, 1976: 43), publicado nos arquejos finais da II Guerra Mundial e da
ditadura varguista, poderia realmente receber o atributo de desinteressado? Lembre-se, ainda, que,
três anos antes de O agressor, Rosário Fusco havia publicado uma obra intitulada Política e letras
(1940).
Acresce a isso o fato de Cândido acoimar o romance aqui estudado de “ginástica mental”,
cuja contribuição, para as letras brasileiras, seria essencialmente técnica, “nunca [...] uma
concepção geral do pensamento e da literatura, à maneira por que é cabível na Europa” (Cândido,
1992: 105). Sem considerarmos que “Breton sublinhou sempre que se é surrealista no fundo e não
na forma” (Lima, 1995: 26), não poderíamos, mesmo assim, acusar O agressor da adoção gratuita
da, digamos, técnica surrealista. O romance de Rosário Fusco pouco ou nada apresenta de escrita
automática; sua dicção surrealista,intensa na livre associação de imagens, é muito mais
cinematográfica que literária. O exame por dentro da psicopatologia de David corresponde ao
esforço do surrealismo em “posiciona[r]-se inicialmente contra a ‘pouca realidade’ que nos é dada e
contra a manipulação do humano para fins outros que não o de sua descoberta como ser do Desejo”
(Lima, 1995: 25). Ou seja, O agressor constitui um esforço narrativo de pressionar a realidade até
alçá-la a uma mais-realidade.
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PINHEIRO CHAGAS, CONTISTA ENTRE O REAL E O SOBRENATURAL 1
Jane Adriane Gandra *

Não há nada que se pareça menos com um literato do que
uma bolsa. A razão é muito simples. A bolsa tem muitas
vezes dinheiro, e um escritor... Vamos ao assunto. (Chagas,
sd [1874]:128)

A epígrafe que orienta o nosso estudo é um fragmento de Memórias de uma bolsa verde, de
Manuel Pinheiro Chagas, publicado, inicialmente em folhetim, no Arquivo Pitoresco em 1864. Dez
anos mais tarde, esta mesma narrativa seria compilada com mais outros quatro contos em um livro,
intitulado A lenda da meia noite. Ao fim de sua leitura, não podemos deixar de nos surpreender ante
a uma estrutura narrativa inusitada e heterogênea, diferente dos outros escritos de nosso autor que,
em sua maioria, dedicou-se ao romance histórico. Além disso, consideramos que este conto
especificamente permitiu a Pinheiro Chagas tecer variadas digressões sobre a arte de escrever e o
escritor, bem como do meio literário no qual participava.
Antes de passarmos as especificações deste estudo, gostaríamos de fazer uma breve síntese
de nosso escritor e de seu meio cultural. Será importante, inicialmente, pensarmos no período em
que foi produzido este conto, um ano antes da eclosão da importante polêmica literária, nomeada
Questão do Bom senso ou do bom gosto, ou simplesmente Questão Coimbrã. Neste embate como
em outros, o jornal era um espaço indispensável para os literatos discutirem suas ideais e se
manterem em evidência. Especificamente em Portugal, havia dois lados que disputavam à sua
maneira o universo restrito de leitores portugueses. Os escritores revolucionários, que aqui se aplica
ao grupo de Antero de Quental, ou Geração de 70, lutavam para conquistar esse público que,
expressiva parte, prestigiava ainda os escritos da plêiade de Castilho, da qual Pinheiro Chagas fazia
parte. Contudo, nos séculos seguintes, essa influência que exercia este último grupo pereceu, sendo,
portanto, somente seus nomes citados nas histórias literárias como exemplo de literatura e ideologia
que os novos tentavam combater. Talvez seja pelo simples fato, já discutido por José Hermano
Saraiva (1979), de que a historiografia dá muito relevo ao movimento de renovação de idéias e de
modelos literários verificados em Portugal nas décadas decorridas entre 1860-1880, sem
dimensionar ainda os estragos advindos das imagens estereotipadas de pessoas e costumes que estes
fizeram, e que depois foram reproduzidas pelas histórias literárias.
Pinheiro Chagas é uma destas vítimas. Seu nome está ligado ou ao codinome de “brigadeiro
do tempo de D. Maria I”, dado pelo seu desafeto, Eça de Queirós, na polêmica Brasil e Portugal ou,
na melhor das hipóteses, ao desconhecimento por parte do leitor comum. Sobre este apagamento,
Nuno Júdice assevera que:
Pinheiro Chagas tem contra si, para lá do fato de ter nascido a tempo de apanhar
uma época sem história, e como se não bastasse pertencer ao grupo daqueles
escritores como Rebelo da Silva, Júlio César Machado, Arnaldo Gama, Bulhão
1
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Pato, etc, irremediavelmente obscurecidos pelo duplo peso das sombras de Camilo
e Eça – tem contra si, dizia, uma imagem conservadora, tanto na política como em
literatura. (Judice, sd: 7)

Pensamos que de fato, o problema não é exclusivamente esse que expõe Júdice, pois
algumas informações equivocadas e mimetizadas sobre a sua biografia conturbada e dita
conservadora contribuíram para a exclusão desse escritor do cânone português, enquadrado
atualmente num lugar à sombra até mesmo de escritores menores. Em nossa dissertação de
mestrado, defendemos que Eça de Queirós ocupa um papel central, após as polêmicas que travou
com o autor de Memórias de uma bolsa verde, pois ele conseguiu diminuir a importante
participação deste, como político, crítico, historiador e prosador, ao reduzi-lo em uma imagem
caricata, recuperada recorrentemente nas páginas da historiografia literária.

Nas malhas do sobrenatural, um livro de contos de Pinheiro Chagas
Maria Leonor Machado (1978) entende que, no romantismo português, a literatura de cunho
sobrenatural teve um lugar privilegiado por volta de 1850, atingindo o seu ápice nos anos 60-70,
sendo compreendido ainda o seu reaparecimento a partir de 1885. Importante salientar que os
escritores portugueses deste período sofreram tanto a influência francesa em que a predileção pelo
noturno e o fantasmagórico foram ingredientes para o Mistério de Paris, de Eugène Sue, como a
inglesa, que a crítica considera literatura “de terror”, tendo como representantes Ann Radcliffe,
Edgar Allan Poe e Lord Byron no culto do obscuro. Vale dizer que para isso ocorrer, como bem
observa ainda Machado, de muito se valeu a atividade jornalística portuguesa, na ampla divulgação
da literatura gótica ou de terror, e em menor freqüência, mas não menos importante, da literatura
fantástica, que, a nosso ver, nutre a urdidura do drama em Memórias de uma bolsa verde.
Antecipado isso, é necessário esclarecer, mesmo que sucintamente, o que se entende por
fantástico e por literatura “de terror”. O primeiro subverte as regras do real imediato, estabelecendo
um outro tipo de realidade cuja lógica operante obedece a princípios próprios. A sua lógica está,
naquilo que Todorov nomeou como teoria da hesitação, na instabilidade que se dá entre o ordinário
e o extraordinário. Cria-se, portanto, uma possibilidade formal de uma explicação simples dos
fenômenos e a aceitação do sobrenatural. Diferentemente deste, há o gênero gótico que, apesar da
existência dos dois planos, a fruição da literatura provoca medo no leitor, narrando um insólito que
existe como uma possível ameaça.
A primeira particularidade da estrutura narrativa de A lenda da meia noite, que
denominaremos de texto ficcional unificador, é o fato de Memórias de uma bolsa verde e os outros
contos, na ordem em que se apresentam – Julieta, A visão do precipício, A igreja profanada,
Dominus Tecum – consistirem em narrativas encaixadas numa só. Pensando nisso, estes contos
fantásticos podem ser vistos e analisados como independentes uns dos outros, ou numa única
unidade narrativa, em que suas personagens têm o compromisso, a cada dia, vencer o mau agouro
da meia noite, contando estórias sobrenaturais. Esta técnica de narrar está muito próxima a utilizada
por Sherazade em Mil e uma noites, estabelecendo assim a manutenção do suspense e o interesse do
leitor curioso: “Cada um de nós, que se sentir para isso com forças, se compromete a compor uma
história fantástica, uma lenda, um conto maravilhoso, que será lido aqui no bater da meia-noite”
(Chagas, sd [1874]: 12-4).
Diante disso, não deve o leitor esperar que Memórias de uma bolsa verde produza a idéia
fixa em desvendar a identidade da heroína enigmática ou aquela extremamente devota como
acontece na maioria das literaturas de “terror”, como está posto em Julieta e A visão do precipício,
já que estas narrativas, por assim dizer, são “essencialmente sentimental, em cuja intriga de amor
intervém o sobrenatural e o misterioso, ou ao lado das polêmicas maléficas, contra as quais lutam as
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virtudes dos heróis, ou servindo-se de poderes ocultos para fortalecer e defender essas mesmas
virtudes” (Sousa, 1978: 44).
Neste tipo de estória, as personagens masculinas são extremamente obsessivas por mulheres
misteriosas que favorecem mais a ambiência do noturno e do fantasmagórico. Para ilustrar, como a
organização destes elementos sombrios ajuda no reforço ao sobrenatural, destacamos um trecho de
Julieta:
Nem assim pude diminuir a distância que me separava desse vulto extraordinário.
E o vulto parecia escorregar majestoso e sombrio, sem que a bulha dos seus
passos acordasse um só eco nas ruas solitárias. [...] Depois dei a andar com
dobrada rapidez. A senhora de negro caminhou pelo Rocio na direção do Passeio.
[...] Nem uma polegada diminuíra a distância que mediava entre nós. E o vulto
parecia escorregar majestoso e sombrio, sem que a bulha dos seus passos
acordasse um só eco nas ruas solitárias. (Chagas, sd [1874]: 31. Grifo nosso)

Neste trecho, o narrador tenta não só contar o fato insólito, mas reproduzi-lo de forma
sinestésica por meio do eco, que é sugerido na repetição da frase destacada acima. Esse processo
seria o que chamamos de mise-en-scene, ou seja, quanto mais o leitor estiver absorto pela trama,
por meios dos acessórios narrativos, mais aumenta o efeito do extraordinário na lenda contada.

As confissões de uma bolsa fantástica
Analisando, agora, mais detidamente Memórias de uma bolsa verde, constatamos que este
ocupa a maior parte do espaço gráfico do livro de contos. Em dezenove capítulos, Lúcio Valença,
escritor de certa aura, conta-nos a infrutífera atuação literária de outro escritor que não conseguia
mais escrever por falta de inspiração. Contudo, certo dia, quem o auxilia nesta empresa é uma bolsa
verde, gasta e velha, que ele por impulso arrematara em um leilão. Diante disso, como se estabelece
a mise en abyme? Podemos dizer que esta se dá em vários planos narrativos, já que há uma estória
maior que comporta aquela criada pela personagem Lúcio Valença sobre um escritor fracassado que
conta os seus episódios com uma bolsa que, por seu turno, irá narrar as suas memórias.
Numa espécie de escambo, a bolsa, que um dia estivera no auge da beleza e do prestígio,
grata por tê-la resgatado de uma posição ultrajante, e vendo as angústias do escritor, decide ajudálo, ditando ao seu ouvido, suas aventuras e desventuras desde o seu “nascimento”. Contudo, ao
primeiro relato sobre a sua gênese, o literato não se contém e a interrompe para tecer as primeiras
críticas sobre o estilo da narradora.
Mas se V. Exa. antes de nascer fala nesse tom, receio muito que, se continuar na
ascensão, quando chegar à velhice, já os leitores, ainda que se metam no balão de
Nadar, não serão capazes de a seguir com a vista nessas esferas inacessíveis. Pedia,
portanto, a V.Exa. o favor de baixar o vôo à terra, algumas vezes, a fim de que os
nossos leitores percebam alguma coisa do que ser for passando, sacrificando por
conseguinte o diploma de sócia da academia [...] que, segundo me parece, está em
caminho de obter. Desculpe-me esta ligeira observação. (Chagas, sd [1874]: 131)

Como se pode constatar, temos aqui, talvez, a primeira alfinetada ao estilo pouco acessível
ao leitor, partindo da premissa que é necessário o seu entendimento. A narradora inanimada
repreende o literato em suas críticas e o ameaça de se manter muda de agora em diante, caso as
interrupções desagradáveis não cessem. Este por medo da estória não continuar cede aos caprichos
da autora.
Transpondo-nos as fronteiras do ficcional e passando ao fato histórico, especificamente o da
Questão Coimbrã, citada no início deste ensaio, devemos esclarecer que houve um grande número
de intervenções de ambos os lados que criticavam nos seus adversários a tendência exclusiva para
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fazer “estilo”. Estilo é uma das palavras mais usadas e que mais carece de precisão semântica nesta
polêmica. Para os devotos da geração ultrarromântica, aqui centrados na figura de Castilho e
Pinheiro Chagas, o estilo deveria ser a “naturalidade na expressão, modos simples de falar e
escrever, entendíveis e claros” (Ferreira, 1966: 98). Alberto Ferreira (1966) considera que Pinheiro
Chagas personificava o maior opositor declarado das produções dos coimbrões quanto ao estilo
confuso e metafísico, principalmente da poesia de Teófilo Braga, em Visão dos tempos (1864) –
sendo, portanto, uma voz contrária que ecoava insistentemente aos quatro cantos de Portugal, graças
ao seu jornalismo influente.
Para nós, a presença de reprovações estilísticas entremeada na fantasia não é surpresa em se
tratando de Pinheiro Chagas. Pois se pode encontrar o espírito polemista de nosso autor em relação
à estética realista desde a sua crítica literária publicada em folhetim, prólogos à sua obra de ficção,
como nos inúmeros romances históricos.
Observemos, por exemplo, no episódio em que a bolsa verde narra a sua chegada em casa de
seu novo dono, e veladamente critica ao realismo balzaquiano:
O resto da mobília, se o meu amigo quiser absolutamente uma descrição à Balzac,
compunha-se de um leito de ferro, e de duas cadeiras de pinho, uma das quais se
distinguia pela ausência de um pé, o que lhe dava as prerrogativas de trípode, e a
outra primava na singular docilidade com que se domava a todo o corpo que se lhe
pusesse em cima, porque se prostrava imediatamente no chão em sinal de
obediência. (Chagas, sd [1874]: 180)

Em relação a este tópico, Pinheiro Chagas considerava que os realistas não conseguiam
exprimir a verdade de sentimentos, pois incorriam no erro de descrever com uma minuciosidade
pueril os mais leves acessórios do drama; exemplifica essa argumentação com Madame Bovary de
Flaubert. Pelo que foi discutido até aqui, a principal crítica de Chagas é a preocupação do Realismo
em privilegiar o espelho da forma ao invés do espelho íntimo em sua arte. Como fica bem
evidenciado pelo enorme número de citações desfavoráveis e depreciativas à escola realista e, por
outro lado, à defesa incondicional da escola idealista, presente nos artigos-folhetins reunidos
posteriormente em seus Ensaios críticos (1866).
Assim, de digressões em digressões, Pinheiro Chagas, por meio da bolsa verde, vai
refletindo até mesmo sobre o seu estilo: “Em lugar de te queixares, devias-me agradecer o eu não
ter dito uma palavra só acerca do estado da Europa na época do meu nascimento, nem de ter falado
nos grandes homens que se agitavam no mundo, enquanto a minha gentil criadora unia uns aos
outros os fios que me haviam de formar” (Chagas, sd [1874]: 132).
Analisando esta estrofe e o estilo do nosso autor, vemos que há uma aproximação muito
grande, já que nos seus romances históricos, seu autor em cada introdução de capítulo faz um relato
sobre o período histórico e dos grandes nomes que participavam deste.
Em um ponto da narração de seus infortúnios, a bolsa relata a estória que um caderno lhe
contara sobre um literato que fora seu dono, indivíduo totalmente frustrado e vitimado pelas
políticas editoriais. Seu insucesso fora tanto que estava numa condição subumana, pois tivera que
vender tudo que tinha para, ao menos, comer.
Foi então que ele me disse que o seu dono era um literato, com quem diz, não tinha
ofício nem benefício. Andava sempre abundantemente provido de idéias e de
dívidas. As idéias eram sublimes, as dívidas eram pasmosas. Nem por uma nem por
outras havia quem desse dez réis. Tinha por costume confiar ao papel os seus
pensamentos; mas por mais empenhos que o papel almaço metesse com o papel de
imprensa, nunca tinha conseguido que este se encarregasse de repartir com ele as
honras da confidência. Não porque o literato não tivesse talento; pelo contrário
assevera o papel que tinha muito; mas infelizmente como ainda não se descobrira o
meio de se começar a escrever pela segunda obra, e os editores queriam
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unicamente imprimir os seus escritos se ele já fosse conhecido, o homem estava
seriamente ameaçado de nunca os ver em letra redonda. (Chagas, sd [1874]: 182)

O relato da bolsa verde exposto acima não está muito longe do Portugal empírico no século
XIX. As dificuldades eram inúmeras, muitos homens das letras se dividiam entre o periódico, a
tradução e a ficção. Estavam quase sempre com os editores à porta, sob a pressão de se obter uma
nova idéia.
vendo o meu dono passear no quarto, sempre agitado, e sempre procurando alguma
coisa, ou uma rima, ou um lenço de assuar, ou um editor.
Rimas, encontrava ele quase sempre, lenços de assuar algumas vezes, editores
nunca!
A traça fora o editor único daqueles papéis. (Chagas, sd [1874]: 184)

Percebemos, nos trechos que escolhemos, a dificuldade em se publicar, de viver
exclusivamente da pena, já que para conseguir um editor para seus escritos era preciso inicialmente
ser conhecido do público-leitor, pois a saída do exemplar era certa. Difícil aritmética essa, já que
um escritor só se torna conhecido com a publicação de seu livro, e se não publica, não ganha
notoriedade no meio literário. Assim, um subterfúgio para as armadilhas do mercado era o de se
tornar jornalista ou se dedicar a tradução de livros, na maioria franceses.

Conclusão
De maneira criativa e cheia de fantasia, Memórias de uma bolsa verde coloca em discussão
temas aparentemente banais, mas que tratam da essência humana. Neste ficcional, temos um
imaginário que se equilibra no plano do ordinário, quando retratam a profissionalização das letras e
a política do mercado editorial. Já o extraordinário possibilita de forma harmônica e interessante
questionar os fatos ligados à instância do real. Sem falar que a atenção e o interesse do leitor estão
aqui mantidos, por vezes, a um certo tom humorístico presente em cada pequena estória que
Pinheiro Chagas nos conta.
Podemos, por fim, considerar que a narrativa fantástica de Pinheiro Chagas termina numa
perspectiva negativa. Pois entendemos que nosso autor estabelece que não há gênio nem força
capaz de lutar contra a natureza humana e as leis do progresso.
Apesar de o literato, de certa forma, encontrar-se numa mesma posição de abandono e
exclusão como a sua companheira, a bolsa; ele só tem uma idéia fixa, entregar no dia seguinte os
manuscritos relatados por ela que, terminada as memórias, voltara à posição de inanimada. Não se
percebe nenhuma humanidade, o único interesse do escritor, que não tem nome; e por isso,
poderíamos estar falando no âmbito da generalidade, é estar em dia com as suas obrigações
editoriais.
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O INSÓLITO EM A DESINTEGRAÇÃO DA MORTE, DE ORÍGENES LESSA,
E EM AS INTERMITÊNCIAS DA MORTE, DE JOSÉ SARAMAGO
Jaqueline Nunes da Fonseca Cosendey *

Considerações iniciais
Em um artigo anterior, fruto da apresentação no III Painel do insólito na narrativa ficcional,
trabalhamos o insólito em Ensaio sobre a cegueira, de José Saramago. Observamos que esse autor
trabalha amplamente com o insólito em suas obras.
Desta vez, voltaremos a trabalhar com o autor português, mas numa perspectiva
comparativa. Analisaremos o insólito em As intermitências da morte, de Saramago, e em A
desintegração da morte, de Orígenes Lessa.
Antes de adentrarmos na análise propriamente dita, convém esboçar algumas linhas acerca
do insólito.
Ao abrirmos os dicionários da língua portuguesa, podemos observar que o insólito tem sua
origem no latim insolitu e significa não sólito, contrário ao costume, à regra, ao uso; algo inabitual.
Também é sinônimo de anormal, incomum e extraordinário.
Vale recordar Todorov, em sua Introdução à literatura fantástica, quando ele define o
fantástico como “a hesitação experimentada por um ser que só conhece as leis naturais, face a um
acontecimento aparentemente sobrenatural” (Todorov , 1992: 31). Na verdade, Todorov faz uma
importante reflexão sobre o elemento insólito nas narrativas ficcionais, pois é ele o elemento
comum quando esse autor trata das diferenças entre o fantástico e o estranho.
Dessa forma, estaria o insólito presente no estranho puro (acontecimentos perfeitamente
explicáveis pela razão, mas extraordinários, inquietantes, insólitos), no fantástico-estranho (os
acontecimentos estranhos recebem uma explicação racional), no fantástico-maravilhoso (nas
narrativas em que há a aceitação do sobrenatural, pois os acontecimentos permanecem sem
explicação racional) e no maravilhoso puro – a própria natureza dos eventos caracteriza o
maravilhoso (Cf. Todorov, 1992).
Vale frisar que o insólito não se encontra inserido apenas nas categorias descritas por
Todorov, ele se encontra em níveis mais sutis no universo ficcional, não necessariamente se
destacando na narrativa.
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Algumas palavras sobre A desintegra ção da morte, de Orígenes Lessa
Em A desintegração da morte, Orígenes Lessa nos conta a história dos efeitos da invenção
do cientista Klepstein, que engendrou uma forma de pôr termo à morte.
Já durante a revelação de sua descoberta, Klepstein se deparou com o debateacerca dos
males de um mundo sem morte, além dos problemas financeiros que sua descoberta traria às
funerárias e à indústria farmacêutica.
Inicialmente, ninguém no mundo sabia ao certo o que estava acontecendo. Dos mais graves
acidentes, não havia um único óbito registrado.
Dos desastres mais espetaculares escapavam todos. Pelo mundo inteiro a mesma
frase se reproduzia:
– Eu nasci hoje outra vez.
Mas a ninguém ocorria imaginar a causa real de tudo. Os médicos, por seu lado,
enchiam-se de explicável vaidade. Não perdiam um caso, mesmo os mais difíceis.
(Lessa, 1983: 35)

A descoberta de que ninguém mais morreria foi recebida com alegria e entusiasmo:
Ninguém acreditou, no primeiro minuto. Mas, bem examinadas as coisas, devia ser
verdade. Em toda parte os médicos o reconheciam. A palavra das estatísticas era
definitiva. Vinha de todos os lados a confirmação. E aquela foi a hora maior de
toda a humanidade. Custava-se a compreender que os governos tivessem tentado
obstar a divulgação de tão gloriosa descoberta. Por medo, talvez, de que as
multidões enlouquecessem.
E, de fato, aquele foi um momento de delírio universal. À medida que os homens
iam acreditando, as multidões se contagiavam de alegria desvairada. (Lessa, 1983:
37)

Porém, da surpresa e contentamento iniciais, passou-se a uma outra fase, na qual a
humanidade iria descobrir aos poucos a trágica situação em que se encontrava.
Depois a humanidade foi despertando. Com a morte, acabara o álcool. Todos os
instrumentos de fuga ou de falsa alegria tinham sido esgotados. Das sarjetas, dos
subterrâneos, dos porões, os gemidos subiam. Corações varados, crânios
esfacelados, corpos largados na miséria do chão. Ruínas fumegavam mais ainda. E
restos de homens, no meio das cinzas semi-extintas, uivavam de dor, a carne
tostada pela fúria das chamas. Os enfermos antigos choravam de novo. (Lessa,
1983: 42)

A população não parava de crescer, uma vez que só havia nascimentos e não mais óbitos.
Logo, restrições à natalidade começaram a se desenhar. Há mesmo passagens em que as mulheres
grávidas são destratadas, em que o governo estuda “desestímulos” à natalidade e em que a
homossexualidade, outrora vítima de preconceitos, chega a ser sutilmente estimulada.
O desespero e a desesperança pouco a pouco conduziram à barbárie; a ganância de grandes
corporações tratava de jogar nação contra nação. Idéias nazistas ressurgiam com força, enquanto as
pessoas hesitavam no que fazer com a população de moribundos que cada vez crescia mais. A igreja
acenava com a possibilidade de que Deus poderia novamente conceder a morte à humanidade.
O caos governava: “Os governos já não governavam. Já o dinheiro não comprava os
homens. Acabara a iniciativa. Acabara a ambição. A vida era um cárcere” (Lessa, 1983: 76). Já no
fim da narrativa, um grupo de cientistas trabalhava em prol da reintegração da morte. O livro se
encerra com a corrida pelo “monopólio da morte”.
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Outras palavras sobre As intermitências da morte, de José Saramago
O romance de José Saramago já se inicia com a notícia de que “No dia seguinte ninguém
morreu” (Saramago, 2005: 11). Dali em diante, o que se viu é que, no que país onde se passa a
trama, a morte havia suspendido suas atividades.
Os animais e as plantas continuavam em seu ciclo natural, mas não se registrava mais a
morte de pessoas nos limites daquela nação. Para que alguém pudesse morrer, era preciso
ultrapassar a fronteira.
Os impasses éticos gerados pela forma como se entregavam as pessoas à morte, bem como
as dificuldades geradas com os países que formavam a fronteira, abriram espaço para o surgimento
da máphia (com ph para diferenciar-se da outra), que agia de modo a providenciar a passagem dos
moribundos pela fronteira, chegando mesmo a firmar acordo com o governo para que a medida
controversa, mas necessária, permanecesse na obscuridade.
Entretanto, a morte enviou uma carta ao diretor-geral da televisão avisando que retomaria as
atividades à meia-noite daquele dia, mas que possibilitaria em sua volta que as pessoas tivessem
uma semana para resolver os assuntos pendentes, pois seriam avisadas com antecedência.
Dessa forma, após sete meses de “trégua”, a morte, à meia-noite, conforme anunciara,
voltava às suas atividades. E, depois, começou a cumprir sua promessa de enviar um aviso aos que
ela fosse vitimar com cartas de cor violeta.
E ela seguia o combinado até que uma carta começou a voltar sem que ela compreendesse
por que. Era a carta dirigida a um violoncelista, que deveria ter morrido aos quarenta e nove anos,
mas que completou cinqüenta. A morte falhara em seu trabalho, coisa que nunca ocorrera antes.
Decidiu ir até a cidade a fim de conhecer o homem que permanecia vivo quando deveria já
estar morto, ver se nele havia algo de especial para que a carta retornasse três vezes.
Observando-o, percebe que nada há de especial nele. Mas sente-se presa ao local,
observando o violoncelista. Chega à conclusão de que ele precisa morrer. E procura uma brecha no
regulamento, uma espécie de manual de regras, que pudesse pôr fim àquela situação.
Ela, então, viu que poderia fazer o que fosse necessário para cumprir seu papel. Deu-lhe
ainda mais uma oportunidade, enviando-lhe novamente a carta, mas esta novamente retornou.
Então, “trapaceando”, buscou o verbete do violoncelista – a morte cuidava de suas fichas com
organização – e alterou as datas de nascimento e morte para que pudesse, enfim, fazê-lo morrer.
A essa altura, ela já havia desenvolvido certo fascínio pela figura do violoncelista, a quem
sempre procurava observar.
A morte resolveu pedir à gadanha, com a qual sempre conversava, que a substituísse por
uma semana na expedição das cartas, pois precisava se concentrar no problema do violoncelista, de
como lhe entregar a carta.
Para tal, a morte se transformou numa mulher, “a morte estava muito bonita e era jovem,
teria trinta e seis ou trinta e sete anos” (Saramago, 2005: 181). E partiu ao encontro do violoncelista,
vendo-o apresentar-se. Sem revelar sua real identidade e seu propósito, conversou com ele.
Em meio às estranhas conversas travadas pelos dois, ela apenas citava que entregaria uma
carta, sem revelar a realidade do que se tratava, o violoncelista se revela apaixonado pela morte.
Já tarde da noite, a morte mais uma vez surge para o violoncelista, desta vez, na casa dele,
para entregar-lhe finalmente a carta. Mas acaba por cair nos braços dele, decidindo-se por queimar a
carta que havia trazido.
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A morte “que nunca dormia, sentiu que o sono lhe fazia descair suavemente as pálpebras.
No dia seguinte ninguém morreu” (Saramago, 2005: 207).

Comparando A desintegração da morte, de Orígenes Lessa, e As intermitências da morte, de
José Saramago
Teceremos a partir de agora alguns comentários acerca do insólito nos dois livros. A partir
de alguns exemplos colhidos das duas obras, poderemos observar a forma como o elemento insólito
– a saber, a ausência da morte – foi trabalhado pelos dois autores.
Conforme pudemos observar, os dois livros têm como principal aspecto em comum a
temática da morte, ou melhor, a ausência da morte. Enquanto n’A desintegração da morte a
ausência se dá pela descoberta do cientista Klepstein, que faz com que mais ninguém no mundo
venha a morrer, no livro de Saramago, a ausência se dá numa nação em especial, sem que haja uma
explicação científica para tal fato.
A principal diferença entre os dois livros se dá justamente na construção da figura da morte.
No livro de Lessa, a morte é apenas o ato de morrer; já no livro de Saramago ela constitui mesmo
um personagem, integrando-se à história, ganhando voz, descrição e sentimentos, por vezes até
contraditórios. Afinal, ela assume forma humana para resolver o caso do violoncelista, com quem
acabou tendo um insólito relacionamento.
O próprio Saramago “brinca” com a presença do insólito em seu romance, como podemos
observar nesta passagem:
É natural que a curiosidade de quem vem seguindo este relato com escrupulosa e
miudinha atenção, à cata de contradições, deslizes, omissões e faltas de lógica,
exija que lhe expliquem com que dinheiro a morte vai pagar a entrada para os
concertos se há menos de duas horas acabou de sair de uma sala subterrânea onde
não consta que existam caixas automáticas nem bancos de porta aberta. E, já que se
encontra em maré de perguntar, também háde querer que lhe digam se os
motoristas de táxi passaram a não cobrar o devido às mulheres que levam óculos
escuros e têm um sorriso agradável e um corpo bem feito. Ora, antes que a mal
intencionada suposição comece a lançar raízes, apressamo-nos a esclarecer que a
morte não só pagou o que taxímetro marcava como não se esqueceu de lhe juntar
uma gorjeta. Quanto à proveniência do dinheiro, se essa continua a ser a
preocupação do leitor, bastará dizer que saiu donde já tinham saído os óculos
escuros, isto é, da bolsa ao ombro, uma vez que, em princípio, e que se saiba, nada
se opõe a que de onde saiu uma cousa não possa sair outra. (Saramago, 2005: 185)

De qualquer forma, em ambos os livros, houve euforia inicial diante da notícia de que a
morte não mais atuaria, seguindo-se os problemas de mais tarde.
Em A desintegração da morte, Orígenes Lessa nos dá uma explicação científica para o
evento, uma descoberta de Klepstein (1983: 8): “A desintegração da morte, por ele imaginada, era
uma espécie de moto-contínuo. Mas ele acreditava em sua teoria e pesquisara e experimentara”.
No livro de Saramago, a morte resolve parar de atuar, conforme podemos ver no trecho a
seguir, em que ela mesma, em uma carta, explica o que está acontecendo:
senhor director-geral da televisão nacional, estimado senhor, para os efeitos que as
pessoas interessadas tiverem por convenientes venho informar de que a partir da
meia-noite de hoje se voltará a morrer tal como sucedia, sem protestos notórios,
desde o princípio dos tempos e até o dia trinta e um de dezembro do ano passado,
devo explicar que a intenção que me levou a interromper a minha actividade, a
parar de matar, a embainhar a emblemática gadanha que imaginativos pintores e
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gravadores doutro tempo me puseram na mão, foi a oferecer a esses seres humanos
que tanto me detestam uma pequena amostra do que para eles seria viver para
sempre, isto é, eternamente, embora, aqui, entre nós dois, senhor director-geral da
televisão nacional, eu tenha de confessar a minha total ignorância sobre se as duas
palavras, sempre e eternamente, são tão sinônimas quanto em geral se crê, ora bem,
passado esse período de alguns meses a que poderíamos chamar de prova de
resistência ou de tempo gratuito e tendo em conta os lamentáveis resultados da
experiência, tanto de um ponto de vista moral, isto é, filosófico, como de um ponto
de vista pragmático, isto é, social, considerei que o melhor para as famílias e para a
sociedade no seu conjunto, quer em seu sentido vertical, quer em seu sentido
horizontal, seria vir a público reconhecer o equívoco de que sou responsável e
anunciar o imediato regresso à normalidade, o que significará que a todas aquelas
pessoas que já deveriam estar mortas, mas que, com saúde ou sem ela,
permaneceram neste mundo, se lhes apagará a candeia da vida quando se extinguir
no ar a última badalada da meia-noite, note-se que a referência à badalada é
meramente simbólica, não seja que a alguém lhe passe pela cabeça a ideia estúpida
de encravar os relógios dos campanários ou de retirar o badalo aos sinos pensando
que dessa maneira deteria o tempo e contrariaria o que é minha decisão
irrevogável, esta de devolver o supremo medo ao coração dos homens [...] portanto
resignem-se e morram sem discutir porque de nada lhes adiantaria, porém, um
ponto há em que sinto ser minha obrigação dar a mão à palmatória, o qual tem que
ver com o injusto e cruel procedimento que vinha seguindo, que era tirar a vida às
pessoas à falsa-fé, sem aviso prévio, sem dizer água-vai, tenho de reconhecer que
se tratava de uma indecente brutalidade, quantas vezes não dei nem sequer tempo a
que fizessem testamento, é certo que a maior parte dos casos lhes mandava uma
doença para abrir caminho, mas as doenças têm algo de curioso, os seres humanos
sempre esperam safarse delas, de modo que só quando já é tarde de mais se vem a
saber que aquela iria ser a última, enfim, a partir de agora toda a gente passará a ser
prevenida por igual e terá um prazo de uma semana para pôr em ordem o que ainda
lhe resta de vida, fazer o testamento e dizer adeus à família, pedindo perdão pelo
mal feito ou fazendo as pazes com o primo com quem desde há vinte anos estava
de relações cortadas, dito isto, director-geral da televisão nacional, só me resta
pedir-lhe que faça chegar hoje mesmo a todos os lares do país esta minha
mensagem autógrafa, que assino com o nome com que geralmente se me conhece,
morte. (Saramago, 2005: 99-100)

Outra diferença relevante é de que no livro de Orígenes Lessa os efeitos da descoberta de
Klepstein tiveram alcance global, diferentemente do que ocorre no romance de Saramago, no qual a
suspensão das atividades da morte se concentra em único país, podendo-se num atravessar de
fronteira morrer.
Talvez por isso em A desintegração da morte as conseqüências sejam bem mais viscerais,
pois naquela narrativa não há solução alternativa para o problema dos moribundos:
No macabro recolher de restos humanos palpitava, entretanto, o princípio trágico
da vida. Que ninguém sabia dizer onde se encontrava. Porque tudo vivia. Médicos
e enfermeiros chegavam a fugir de mãos largadas cujos dedos se contraíam e se
distendiam sob um comando misterioso. Vozes e gemidos pareciam de coxas ou
braços destroçados. Das cabeças decepadas vinham palavras de maldição que
abalavam a Terra. Alguém se lembrou, na impossibilidade de prestar socorro, na
impossibilidade de reagrupar os fragmentos, dos depósitos de prisioneiros. Todos
os países os possuíam. Fora idéia de um sobrevivente da epopéia nazista. Com a
aniquilação da morte, as guerras futuras não seriam mais de matar, mas de prender.
Os prisioneiros seriam milhões. E como não interessaria a povo nenhum aquela
vitória de Pirro – ter que alimentar milhões de inimigos ferozes – imaginara o
técnico nazista, um dos últimos sobreviventes dos antigos diretores de campos de
concentração, uma diabólica saída: construir prisões subterrâneas, com capacidade
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para receber de vinte a cinqüenta mil prisioneiros. Dezenas de metros de
profundidade. Sólidas construções de cimento armado, quase que à prova de
bombardeio. Lá seriam jogados os prisioneiros. Cheio o reservoir – fora o nome
escolhido – fechava-se para sempre a imensa sepultura. E os séculos passariam
sobre ela, a perspectiva aliás mais apavorante das iminentes guerras por chegar.
(Lessa, 1983: 73)

No livro de Saramago, a ausência da morte se dá apenas para os seres humanos; animais e
plantas continuam a morrer, pois para eles é outra morte, não aquela que vem a tocar os humanos
daquele país, que, por sua vez, não é a mesma que atua em outros países. No livro de Lessa, ele não
levanta a questão de plantas e animais, focando-se na imortalidade dos humanos.
Também podemos ressaltar que a morte retoma suas atividades no livro de Saramago,
enquanto no de Orígenes Lessa, a humanidade prossegue na imortalidade,com o trabalho em prol de
reverter o processo criado por Klepstein.
Semelhanças ocorrem nas duas narrativas. É o que ocorre, por exemplo, nos efeitos que a
ausência da morte provoca nas religiões, por exemplo:
É a todos os respeitos deplorável que, ao redigir a declaração que acabei de escutar,
o senhor primeiro-ministro não se tenha lembrado daquilo que constitui o alicerce,
a viga mestra, a pedra angular, a chave de abóbada da nossa santa religião,
Eminência, perdoe-me, temo não compreender aonde quer chegar, Sem morte,
ouça-me bem, senhor primeiro-ministro, sem morte não há ressurreição, e sem
ressurreição não há igreja. (Saramago, 2005: 18)
A princípio, sacerdotes de várias religiões, que viam fugir-lhes o terreno e o ganhapão, com o afastamento da morte, resolveram fazer uma derradeira demagogia.
Mais uma vez se demonstrava a impiedade e o materialismo grosseiro da hidra
moscovita. Mas já haviam perdido o prestígio. Piscatelli tinha razão. O inferno era
o seu grande negócio. Templos desertos, os sacerdotes choravam de fome. Tinham
cessado as contribuições, com o interesse dos crentes. Mas não era somente o
desprestígio. É que a igreja, pela primeira vez, pisava em falso. Abandonada pela
morte, sua coluna mestra, como de toda a sociedade [...], a Igreja perdera sua
clássica noção das realidades. (Lessa, 1983: 51)

Também podemos observar semelhanças no que diz respeito à saída proposta pela igreja nos
dois livros:
Que irá dizer o Papa, Se eu o fosse, perdoe-me deus a estulta vaidade de pensar-me
tal, mandaria pôr imediatamente em circulação uma nova tese, a da morte adiada,
Sem mais explicações, À igreja nunca se lhe pediu que explicasse fosse o que
fosse, a nossa outra especialidade, além da balística, tem sido neutralizar, pela fé, o
espírito curioso. (Saramago , 2005: 20)
Lucatelli anunciava, para um mundo desejoso de acreditar, a impossível bemaventurança da morte, repouso final, termo de todas as agonias terrenas. [...] O
vaticano se torturava de inveja. Como não havia ocorrido, ainda, aos seus
ocupantes desalentados, a exploração daquela esperança? Afinal, a religião vivera
sempre da profecia e do futuro. E de um futuro que nunca fora fácil de comprovar.
Por que não prometer a morte? Por menos que os homens morressem, por mais que
os anos passassem, quanto menos esperada, mais capaz de inspirar misticismo a
idéia, cada vez mais desejável, de acabar... (Lessa, 1983: 57)

Também no que diz respeito à questão das agências funerárias, podemos encontrar algumas
semelhanças nas duas obras.
Passara quase despercebida, porém, a liquidação, ou melhor, o traspasse de todos
os bens, instalações e negócios do maior truste de empresas funerárias do país.
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Dois dias depois da agitada noite do laboratório Klepstein, numa tranqüila e
afastada colina em Pleasant-ville, Estado de Nova York, Gladliver, alegando
cansaço e desejo de abandonar os negócios, para se dedicar com exclusividade ao
seu velho hobby, a filatelia, vendera sua poderosa cadeia de funeral homes. (Lessa,
1983: 15)
Como seria de esperar, as primeiras e formais reclamações vieram das empresas do
negócio funerário. Brutalmente desprovidos da sua matéria-prima, os proprietários
começaram por fazer o gesto clássico de levar às mãos à cabeça, gemendo em
carpideiro coro. (Saramago, 2005: 25-6)

No livro de Saramago, porém, as funerárias passam a se dedicar ao enterro de animais
domésticos como solução para os seus problemas.
Ao longo destas páginas, observamos como José Saramago e Orígenes Lessa trabalharam a
temática da ausência da morte em seus respectivos livros. Embora os autores tenham procurado
cada um o seu caminho ao tratar de um insólito evento como esse, o futuro de uma vida sem morte
parece ser bastante sombrio na visão dos dois...
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VIAGEM À RODA DE MACHADO
Leonardo Vieira de Almeida *

Como homem que praticamente nunca saiu dos limites do Rio de Janeiro, Machado de Assis
construiu uma obra que, em muitas ocasiões, trata de paragens estrangeiras ou tem como tema a
viagem. Na certeira expressão de Luciano Trigo, a qual, inclusive, dá título ao seu importante
ensaio, Machado se torna o “viajante imóvel”, ocupado em transformar a “geografia” da cidade
natal em um mapa onde se inscrevem suas impressões de leitura. E se a questão em pauta é a
viagem, o escritor apresenta uma arguta chave para a compreensão de seu processo ficcional,
quando, no prólogo da quarta edição das Memórias póstumas de Brás Cubas, expõe o seguinte
ponto: “Toda essa gente viajou: Xavier de Maistre à roda do quarto, Garret na terra dele, Sterne na
terra dos outros. De Brás Cubas se pode talvez dizer que viajou à roda da vida” (Assis, 1971: 9).
Se Brás Cubas é o defunto autor que viaja “à roda da vida”, daí se infere uma das
características fundamentais da prosa machadiana, um olhar de escritor muito preocupado em
colher referências para uma viagem íntima. Desse modo, se nas Memórias Machado apresenta sua
dívida enquanto leitor a Maistre, Garret e Sterne, no que concerne à temática da viagem, em outros
de seus romances maduros, nos contos e crônicas este mesmo problema se desdobra mediante
distintos pontos de vista. Para corroborar tal fato, não é irrelevante lembrar que, em Dom Casmurro,
Bento Santiago realiza uma viagem em torno de si, périplo fadado a um aparente fracasso, na
tentativa de unir as duas pontas da vida. Mas se ele não consegue realizar este intuito, por outra
forma ata as páginas de sua própria história, concebendo um livro. Assim, tomando por base apenas
esses dois romances, observa-se que o viajante, na ficção machadiana, encontra-se muitas vezes
enclausurado no interior de seus desejos, o que o força a lutar com múltiplas máscaras de seu eu.
Dessa maneira, o tributo que Machado presta aos autores citados no prólogo das Memórias torna
possível a compreensão deste problema, já que Laurence Sterne, particularmente em Uma viagem
sentimental através de França e Itália (1768), concebe por meio de Yorick a figura do flâneur
sentimental, cuja peregrinação interna, calcada na associação de idéias, torna o escritor de Tristram
Shandy um “precursor de toda a psicologia literária contemporânea” 1 no dizer de Jorge de Sena
*

Doutorando em Estudos de Literatura Brasileira na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUCRio)
desenvolve a pesquisa Grande Sertão: Veredas: pacto e promessa. E-mail: leonardo33vieira@yahoo.com.br. O presente
ensaio venceu o Concurso Machado de Assis (1908-2008), patrocinado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de
Janeiro (PUC-Rio). Obteve o 2º. lugar na categoria.
1
Este lúcido ponto levantado por Sena se ampara em uma análise percuciente de determinada herança filosófica com a
qual Sterne trabalha estilisticamente. Tal herança tem como característica um afastamento progressivo da metafísica,
que acredita numa certa ordem do mundo regida pelo criador. Dessa forma, a crítica ao princípio da causalidade parece
ser um estágio decisivo neste processo. Defendida por David Hume em Investigação acerca do entendimento humano
(1748), esta crítica entende o homem como um ser muito mais prático e sensitivo do que racional. Para o pensador
escocês, não haveria uma conexão necessária entre os fatos, como, por exemplo, na expressão “a pedra esquenta porque
os raios do sol incidem sobre ela”. Tomá-la como assertiva deriva de uma crença, inferida da “relação de fatos”, que
engloba, pelo hábito, determinadas idéias. No entanto, para Hume, não é possível saber, no caso explicitado, qual a
origem da causa (“os raios de sol”) que produz certo efeito (“a pedra esquenta”).
Assim, as fontes e os princípios que regem os homens em suas operações constituem uma região obscura, designada
pelo filósofo como “geografia mental”. Não tememos, dessa maneira, em sugerir a hipótese de que o pensamento de
Hume, apesar de não investigá-la, delineia determinada região futuramente explorada pela psicanálise. Não caberá a
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(Sena Apud Sterne, 1963: 26). Ainda como precursores dos desvãos abertos pela psicologia, Xavier
de Maistre realiza, por meio de um personagem formado de “alma” e “besta”, uma viagem nas
fronteiras de seu quarto, em Viagem ao redor do meu quarto (1795), enquanto Almeida Garret, nas
Viagens na minha terra (1846), defende que o homem é “o animal mais absurdo, o mais
disparatado e incongruente que habita a terra” (Garret, 1969: 156). Nesse sentido, a corrente da
literatura a qual tem como temática a viagem encontra em Machado o leitor afinado com a
problemática de um tipo de personagem que, dominado por contradições, se desloca em torno de si.
A esse respeito, é no conto “Viagem à roda de mim mesmo”, publicado na Gazeta de
notícias, em outubro de 1885, que o autor das Memórias volta uma vez mais a tratar desta questão.
Já no próprio título é explícita a referência ao romance de Maistre, sendo que, neste caso, não é ao
redor de seu quarto que viaja o bacharel Plácido, mas em torno das exigências de sua personalidade
cindida. O conto, em primeira pessoa, começa com Plácido lembrando fatos ocorridos há cerca de
vinte um anos, em 1864, quando tinha então vinte e cinco anos. Tais fatos estão ligados ao desejo
de desposar Henriqueta, segundo os habitantes da capital, a mais bela viúva daquele ano. Abrindo
banca de advogado e morando numa casa de pensão, o personagem diz ser homem de parcos
recursos financeiros, mas de poucos gastos, porque, como salienta: “as minhas despesas eram todas
imaginativas. O reino dos sonhos era minha casa da moeda” (Assis, 1959: 1019).
Já nesta confissão inicial, o bacharel revela uma faceta importante de sua personalidade, ou
seja, a incapacidade de realização do desejo, pois o mesmo não ultrapassa a região do sonho. Em
todas as ocasiões que o personagem se sente preparado para confessar o amor por Henriqueta, não o
consegue, e a possibilidade da mulher romper os votos de viúva é sempre adiada. Numa das vezes
em que se encontra a sós com ela, Plácido, sabendo que a mesma está de viagem para Petrópolis,
procura se armar de coragem, mas, depois de algumas horas de relutância, acaba por se agarrar a
uma piada contada por Henriqueta, terminando por dizer: “Abençoada anedota! Âncora dos anjos!
Agarrei-me a ela, contente de escapar à minha própria vontade!” (Assis, 1959: 1021).
Observando com minúcia esta questão, podemos observar como Machado, alguns anos antes
de fundamentais descobertas empreendidas pela psicanálise, concebe um conto que trata daquilo
que Freud toma como eixo basilar de suas teorias, a neurose. No caso de Plácido, o narradorpersonagem busca, por meio de uma consulta a fontes filosóficas e literárias, procurar entender a
estrutura que rege seu caráter, consubstanciada numa natureza dúplice. Comentando Spencer e
Tylor, além do egiptólogo Gaston Maspero, o bacharel apresenta alguns versos atribuídos a
Camões: “Entre mim mesmo e mim/ Não sei que se alevantou/ Que tão meu imigo sou” (Assis,
1959: 1021). Logo depois desta explanação, ficamos sabendo de um fato ocorrido na infância da
personagem, a qual não sabe ter sido alucinação ou realidade. Tendo ido ao quintal do vizinho
colher frutas, o menino é duramente repreendido pelo pai. Após o incidente, à noite, deitado na
cama, sem saber se acordado ou dormindo, vê diante de si uma figura idêntica a ele, que o censura
de maneira violenta. A partir daí, torna-se continuamente perseguido pelo medo e, um dia, indo
outra vez roubar frutas do vizinho, voltam as mesmas sensações. Contando como saiu da casa de
Henriqueta depois do segundo encontro, sublinha que se sentiu novamente dois, um que argüia e
outro que se desculpava, ouvindo toda sorte de imprecações, até que, mais tarde, achou-se
reconciliado consigo, nutrindo o desejo de não deixar que Henriqueta viajasse antes de propor-lhe
casamento 2 .
Sigmund Freud estudar as fontes e princípios da “geografia mental”, a qual dá o nome de inconsciente? Quanto a esta
questão, iremos demonstrar mais adiante como Machado de Assis, relendo a tradição da narrativa de viagens, prenuncia
literariamente este campo de estudo.
2 Podemos dizer que, distante cerca de vinte e quatro anos de um texto fundamental de Sigmund Freud, Notas sobre um
caso de neurose obsessiva (1909), “Viagem à roda de mim mesmo” discute as conseqüências de uma repressão oriunda
da instância paterna, e que provoca em Plácido o complexo neurótico. No texto de Freud, resultado de uma análise que
durou em torno de onze meses, a fonte do distúrbio do paciente encontra-se em um ódio ao pai, que se acha recalcado
no inconsciente. Desse modo, como uma das diversas manifestações do conflito, ocorre o fato de que, quando emerge o
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Vê-se, dessa maneira, que Machado, ao conceber a figura de Plácido, põe em evidência uma
temática cara à literatura, a questão do duplo que envolve, no seu cerne, as aspirações do desejo. De
origem muito antiga, como atesta o teatro de Plauto (Anfitrião, Os Menecmas), o temário do
desdobramento da personalidade desponta com força particular no século XIX, época de
fundamentais descobertas no campo biológico e psíquico do ser humano. E é justamente neste
momento que adquire uma grande força a chamada literatura fantástica, caracterizada, no célebre
estudo de Tzvetan Todorov, por sua íntima ligação com a dúvida, ou seja, a impossibilidade de se
discernir se a “estranheza” que irrompe no cotidiano deriva de uma desordem psíquica ou da
influência do sobrenatural.
Assim, o problema da duplicação de um “eu” em um “outro” se torna uma das chaves
mestras por meio da qual se pode adentrar neste terreno, como comprovam as obras de uma série de
autores, para citar alguns: Edgar Allan Poe (“William Wilson”), Dostoiévski (“O sósia”), Guy de
Maupassant (“Horla”), Robert Louis Stevenson (“O médico e o monstro”). No entanto, se nesses
contos e novelas, segundo o pressuposto de Todorov, o fantástico deriva de uma situação natural
progressivamente abalada pelo manifestar do insólito, outra será a maneira de tratar este inaudito,
em fins do século XIX e no despontar do século XX. Para o crítico búlgaro, “a Psicanálise
substituiu (e por isso mesmo tornou inútil) a literatura fantástica” (Todorov, 1975: 169).
De modo a clarificar esta idéia, Tzvetan Todorov defende o fato de que se até então o
“homem comum” percebia seu cotidiano ser progressivamente invadido pelo insólito, passa a
ocorrer uma ordem inversa, é o homem que se torna “fantástico”. A recorrência do crítico a Freud
remete, entre outros, ao célebre estudo “O estranho” (“Das Unheimliche”), de 1919, em que o
escritor austríaco, tomando como um de suas principais fontes a análise da novela de E. T. A.
Hoffmann, O homem da areia, discute inicialmente o problema do duplo mediante uma abordagem
etimológica das palavras heimlich e unheimlich. Segundo o autor, apesar de apresentarem vários
significados contraditórios, os termos finalmente coincidem, já que heimlich como unheimlich “é
tudo o que deveria ter permanecido secreto e oculto mas veio à luz” (Schelling Apud Freud, 1976:
282). Freud constata que o fenômeno do duplo evidencia, assim, um retorno constante do mesmo,
“a repetição dos mesmos aspectos, ou características, ou vicissitudes, dos mesmos crimes, ou até
dos mesmos nomes, através das diversas gerações que se sucedem” (Freud, 1976: 293).
Quanto a este ponto, em “Viagem à roda de mim mesmo”, a repetição desses “crimes” não
deixa de perseguir Plácido, mesmo que sob “disfarces” distintos. Se na infância é o pai que o
admoesta por ter roubado as frutas da casa vizinha, ainda na idade adulta o elemento cerceador
retorna na figura de Veiga, um amigo deputado que vive na mesma casa de pensão onde reside o
bacharel. Logo depois da última visita frustrada de Plácido à casa de Henriqueta, não obstante
propor na imaginação a cena do casamento, o narrador, numa tirada agressiva, chega a afirmar:
“Sim, disse a mim mesmo; ela há de pagar-me o que me fez fazer ao Veiga” (Assis, 1959: 1022).
Em verdade, este instinto repentino de vingança provém do fato de que em determinada noite,
quando Plácido se preparava para ir a um sarau encontrar Henriqueta, achou o amigo, que lhe
prometia o cargo de deputado e salvara-o certa vez de uma dívida, adoentado. Entre ir ao encontro
da mulher e ficar cuidando do Veiga, decide-se, instigado por três amigos do doente, a sair, sem que
um exagerado sentimento do dever o acompanhe, interpondo-se a imagem de Henriqueta. No sarau,
não consegue novamente comunicar seu pedido de casamento e, ao retornar à pensão, descobre o
amigo em pior estado de saúde. No quarto, a sós consigo, chama-se de ingrato e tolo, por deixar o
companheiro arder em febre enquanto ia à caça de uns belos olhos. Caindo em uma poltrona,
percebe outra divisão de si mesmo, dessa vez não física, como ele diz, mas moral, surgindo um
Plácido imprecador e outro que se humilha. Conclui que o novo ressentimento contra Henriqueta
desejo pelo sexo oposto, surge uma espécie de delírio em que o “homem dos ratos”, alcunha forjada por Freud para
Herr Lanzer, crê que só poderá ter desejos sensuais de maneira livre se o pai morrer. No entanto, este impulso homicida
só consegue se manifestar pelo plano oposto, ou seja, o sintoma, que se traduz em Lanzer, entre inúmeras facetas, como
auto-recriminação e gestos autodestrutivos.
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não parte propriamente da situação, mas da “repetição do caso”. Quatro dias depois, semelhante
episódio volta a surgir, quando o narrador regressa de um jantar em casa da amada e ouve um
morador da pensão dizer que o Veiga quase morrera devido à piora da moléstia, o que lhe provoca
outra sensação de vergonha.
Como se vê, Plácido, ao mesmo tempo em que busca a realização do desejo com
Henriqueta, sempre impedido pelo veto à fala, percebe não ser este o único mecanismo de repetição,
e que, talvez, o mesmo derive de uma causa original. Nesse caso, torna-se importante atentar para o
fato de que a personagem assume uma posição distante dos eventos, pois conta uma história passada
há mais de vinte anos. No entanto, este afastamento no tempo não proporciona a Plácido a
elucidação do misterioso processo de desdobramento, responsável pela duplicação tanto de seu
corpo e psiquismo quanto de situações desagradáveis. O que se apresenta é o traçado de pistas,
compondo uma espécie de teia de Ariadne a qual não desfaz o labirinto.
Mas se apontamos a partilha de Machado com algumas descobertas empreendidas pelo pai
da psicanálise, mesmo que o precedendo, no caso de “Viagem à roda de mim mesmo” a discussão
gira em torno de uma personagem constantemente lograda pelo infortúnio, dado o qual, de acordo
com Freud, é motor para o recrudescimento das exigências da consciência, no campo da neurose. A
esse respeito, Luiz Alberto Pinheiro de Freitas, no livro Freud e Machado de Assis: uma interseção
entre psicanálise e literatura, assinala que para o autor de A interpretação dos sonhos, o ego,
fustigado pela não satisfação do desejo, reconhece seu aspecto pecaminoso, curva-se ante o
superego e o agente parental, os quais permanecem em constante vigília (Freitas, 2001: 95). Ao
final do conto de Machado de Assis, Plácido relembra uma última tentativa de expressar à
Henriqueta seu desejo, que, no entanto, permanece apenas no pensamento. Saindo de sua casa,
encontra, por acaso, um amigo de foro, quem começa a lhe contar sobre o caso de um inventário.
Enquanto o escuta e acompanha, o bacharel vai pensando em como pela segunda vez perdeu sua
bela Henriqueta, lembra-se dos episódios com o Veiga e das frutas da infância. Ao se deter nestas,
tem uma alucinação e vê sua pessoa no lugar do amigo, irritada e lhe dizendo impropérios. Mas
logo percebe que se trata de um engano, ouve algo rir no ar e, levantando a cabeça para o céu,
descobre que: “eram as estrelas, contempladoras remotas da vida, que se riam dos meus planos e
ilusões, com tal força, que cuido rebentarem os colchetes” (Assis, 1959: 1021).
Percebe-se, nesta última frase declarada por Plácido, o sarcasmo das estrelas, ou da vida,
quanto às suas frustrações. Eclipsado pelo duplo, o narrador constata a impossibilidade de romper o
círculo de repetições construído em torno de si mesmo 3 . A este propósito, Clément Rosset salienta a
idéia de que para haver o reconhecimento de si é preciso o exorcismo do “duplo”, o qual funciona
como um obstáculo para a sobrevivência do único e exige que este último não seja apenas ele
mesmo (Rosset, 1988: 67). Para o filósofo francês, o único, ao ser devorado por sua própria
imagem, recusa o real, húmus da vida. Plácido, dessa forma, vive sob o signo da imobilidade, pois
encontra no real a mesma cópia de si, sem que lhe seja outorgada a liberdade de prescindir do
“espelho”.

3

Nota-se que Machado de Assis, em “Viagem à roda de mim mesmo”, afasta-se da categoria do fantástico, adentrand
aquela “geografia” proposta por Todorov como a de uma espécie de banalização do estranho, a qual ating em A
metamorfose, de Kafka, um determinado limite. Plácido pode ser tomado, assim, como o homem “fantástico”, homemenigma que busca nas remotas estrelas uma explicação para sua conduta. Nesse sentido, vale a pena remetermos ao
ensaio de Jorge Luis Borges, “Nathaniel Hawthorne”, em Outras inquisições, no qual o escritor argentino declara que
com o conto “Wakefield”, da coletânea Contos duas vezes contados, Hawthorne inaugura, no século XIX, nas letras da
América, uma nova linha demarcatória. Assim, o personagem que dá título ao conto, cindida na figura dedicada do
marido exemplar e do homem capaz de cometer um crime hediondo segundo a sociedade – permanecer durante vinte
anos como voyeur da esposa, sem lhe dirigir uma única palavra – prenuncia toda a literatura de Hermann Melville e
Franz Kafka. Borges defende que “Wakefield” prefigura a leitura de Kafka, mas este muda e afina a leitura de
“Wakefield”.
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Dessa forma, com o bacharel Plácido, Machado retoma ou reduplica uma personagem cara à
sua fatura literária, aquela regida pelo índice do estéril. Já nas Memórias Póstumas de Brás Cubas
(1881), o defunto autor termina o livro com o epitáfio: “Não tive filhos, não transmiti a nenhuma
criatura o legado da nossa miséria” (Assis, 1971: 173). No conto “Identidade”, publicado dois anos
depois de “Viagem à roda de mim mesmo”, também na Gazeta de Notícias, onde volta a questão do
duplo, um faraó, Pha-Nohr, idêntico ao escriba Bachtan, após uma existência de desalento e
esterilidade, decide trocar de papéis com o sósia, e conclui que a vida nas classes menos favorecidas
não deixa de ser infértil. Ele acaba, por fim, ao exigir do escriba o seu antigo lugar de faraó, sendo
assassinado. Em Esaú e Jacó (1904), os gêmeos idênticos Pedro e Paulo vivem em torno de suas
desavenças políticas e da infecunda Flora, a qual sucumbe sem que lhe seja possível nem o amor de
um, nem do outro, pois queria um terceiro par, a fusão dos dois.
Mas se a esterilidade se liga, desse modo, ao duplo das personagens machadianas, porque as
mesmas não “concedem ao real”, a obra do escritor carioca também aponta para outra via, esta
fecunda, na sua obstinada repetição de um outro que não se quer o mesmo. Repetição que não se
restringe apenas ao espelhamento de certos temas, personagens ou procedimentos de uma obra para
outra, mas que se concentra à roda de um só perímetro geográfico. Em se tratando de “Viagem à
roda de mim mesmo”, além das referências a Sterne, Maistre e Garret, derivadas do próprio título,
como já observado, e que remetem à temática dos viajantes na literatura, vem se unir a corrente do
Doppelgänger, com a conseguinte desmistificação do fantástico. Daí, podemos inferir que em
paralelo ao desdobramento de Plácido, ocorre a inscrição do próprio duplo ficcional, ou seja, uma
arqueologia de textos em que os mesmos não se estruturam por superposição, mas se constituem
como elementos disfarçados que repetem outros disfarces. Nesse sentido, vale lembrar que para
Gilles Deleuze, a repetição, psicanaliticamente falando, não é o retorno de algo original, mas é
simbólica desde sempre, máscara e disfarce: “o símbolo, o simulacro, é a letra da própria repetição”
(Deleuze, 2006: 41). Para tanto, o pensador francês reforça que um dos momentos decisivos da
psicanálise foi aquele em que Sigmund Freud abandonou em alguns pontos a crença em
acontecimentos reais da infância como termos últimos responsáveis pela constituição do reprimido,
substituindo-os pela “potência do fantasma”. E é justamente por causa desta potência que a
repetição não deve ser compreendida como volta do idêntico, mas como diferença. Com respeito ao
estatuto da ficção em Machado de Assis, podemos sugerir que o texto seria uma espécie de Narciso
o qual se autodescobre nas águas da tradição da literatura, reproduzindo, no ponto de vista de
Karlheinz Stierle, uma “alucinação involuntária”, “a dupla ilusão da forma real e da forma real de
um outro” (Stierle, 2006: 14) O simulacro, assim, se configura como uma “duplicação enganosa”,
que pode ocupar o lugar de um autêntico original ou de um apenas fictício 4 . Machado, a nosso ver,
opta por este procedimento, como pode ser constatado na sua fortuna enquanto crítico. Em “Instinto
de nacionalidade”, ensaio publicado em Nova York, em 1873, o autor, na luta por uma nova forma
de expressão literária, chega a afirmar: “O que se deve exigir do escritor, antes de tudo, é certo
sentimento íntimo, que o torne homem de seu tempo e do seu país, ainda quando trate de assuntos
remotos no tempo e no espaço” (Assis, 1937: 131-132) A estratégia para dar universalidade a uma
cultura de empréstimo, sendo um viajante à roda de si, foi, dessa maneira, dialogar com a tradição
não com o intuito de imitá-la, mas de “enganá-la”: nem o fechar-se num pitoresco da linguagem
nativa, nem a passividade diante do componente estrangeiro, mas o abrir-se para um outro
reduplicado. Operação que teria em Proteu, deus do mar ovidiano, o espelho transubstancial que se
finge em infinitas metamorfoses: “Há, ó mais corajoso dos homens, aqueles que foram

4

Quanto a esta “duplicação enganosa” proposta por Karlheinz Stierle, e associada à obra de Machado, Marta d Senna,
analisando o conto “Viagem à roda de mim mesmo”, observa o erro cometido pelo narrador em primeira pessoa, que ao
procurar entender a coexistência de duas pessoas numa só, atribui a Camões versos que na verdade são de Bernardim
Ribeiro. Entre as hipóteses levantadas pela autora para explicar este fato, concordamos com aquela que diz ser
capacidade dos narradores machadeanos “rebaixar com graça passagens da literatura ocidental, descontextualizando-as
e inserindo-as em contextos que jamais resvalam para o vulgar, graças ao humor elegante do autor”. (Senna: 13)
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transformados uma vez e para os quais esta forma nova é definitiva; há aqueles que têm o privilégio
de passar por vários aspectos; é o caso para ti, habitante do mar” (Ovídio Apud Stierle, 2006: 17).
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O TRABALHO COM O INSÓLITO
NO MICRO-RELATO DE AUGUSTO MONTERROSO
Luciana Aparecida da Silva*

Minha confiança no futuro da literatura consiste em saber
que há coisas que só a literatura com seus meios específicos
nos pode dar. (Calvino, 2007: 11)

Introdução
Este trabalho apresenta como planejamento inaugural a definição do conceito do microrelato. Para a percepção da essência deste, convém elucidar a origem desta particularidade do
gênero conto produzida pelo autor e o verdadeiro sentido do que este representa para o campo
literário. Mediante o conceito de fábula e de conto, e por meio da mistura entre estas, originou outra
forma híbrida para a criação deste novo aspecto literário.
Primeiramente será esclarecida uma abordagem teórica sobre a fábula, que é sólita, onde
serão demarcados os principais aspectos deste gênero. Em seguida será apresentado o conto, que
obteve uma grande ressonância na América; e também serão apresentadas as principais aparências
deste, para a constituição do insólito no micro-relato.
Posteriormente, será exposto o autor latino-americano guatemalteco, que é conhecido como
o autor inovador desta especificidade, e que teve o prestígio em outros países na América Latina e
na Europa, cujo nome é Augusto Monterroso. No termo simultâneo na literatura contemporânea, o
micro-relato é proclamado como diferente, indutivo, questionador, inovador e finalmente: uma
novidade literária e insólita. É apresentado como exemplo e para a análise, o micro-relato “O
Fabulista e seus críticos”, da tradução do livro “La Oveja negra y otras fábulas”, por Millôr
Fernandes.
É importante relevar que o autor Monterroso se destaca pela exposição de textos diferentes e
que, por intermédio da rapidez, da concisão, da exatidão, das adaptações, da vida orgânica e das
variedades das criações fictícias, equivalem ao resultado da própria imaginação individual do
escritor. Estas características do autor esclarecem que a América possui em si mesma realidades e
identidades próprias, com a exatidão de indicá-las para um conhecimento mais abrangente ao
mundo.

*

Mestranda em Literaturas Hispânicas na UFRJ, e com o orientador Prof. Dr. Victor Lemus. Atualmente trabalho na
Escola Municipal Maria Isabel Bivar e no Colégio Estadual Professor Clóvis Monteiro.
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Desenvolvimento
Para a apreciação da estrutura do micro-relato, é necessário o conhecimento preliminar de
quais são as particularidades entre as fábulas e os contos, as semelhanças e as divergências de
ambos os gêneros, e como estes aparecem neste corpus do micro-relato de Monterroso.
Como apresentação em primeiro lugar, a palavra morfologia, de comum aos estudos do
formalista russo Vladimir Propp, significa o estudo das formas para compor as obras literárias. No
decorrer da Idade Média, a tradição de narrar as fábulas, para o professor Aurélio, “do latim fabula,
narração breve, de caráter alegórico, em verso ou em prosa, destinada a ilustrar um preceito”
(Ferreira, 1999: 870), possuía como hábito, o uso das falas verbais do (s) narrador (es), como
modelos de narrações retóricas e curtas, para que as pessoas percebessem que as diversas fábulas
empregavam poucos personagens no contexto, mas com as variedades infinitas: evidenciavam como
protagonistas os animais, os objetos inanimados, os deuses da mitologia grega, entre outros, que se
mostram nas fábulas, em geral.
Os personagens são utilizados como metonímias, ou seja, de acordo com os estudos do
professor Luis Antônio, “a substituição de um nome por outro em virtude de haver entre eles algum
relacionamento. [...] j) o abstrato pelo concreto” (Sacconi, 1996: 437-8); significa que estes
constituem na apresentação estética do corpus as representações abstratas através de animais ou de
outros personagens; e de modo apreendido, portam-se, pensam e agem como os homens nas
sociedades onde convivem, com a analogia de situações quotidianas das vidas humanas nas
histórias das fábulas.
E, ao final de cada uma das fábulas, ocorriam os usos como sínteses, as “morais das
histórias”, com os propósitos de indicar vários modelos de aprendizagens educativas para os
públicos espectadores, equivalentes a conselhos ou advertências, através de fáceis assimilações e
interpretações, devido aos vocabulários empregados. A percepção auditiva das fábulas, para aqueles
que as acompanhavam, era compreendida como lição de vida, sermão ou até mesmo como lição
moral, para que qualquer presenciador descobrisse como conviver com outros seres humanos
diariamente nas sociedades onde se encontravam, sempre sintetizadas nos finais, como verdades
sólitas. De acordo com os estudos da professora Celeste há vários tipos de fábulas.
Além das famosas “histórias de animais”, a fábula servia de anedotas, narrativas
em que tomam parte personagens humanas exclusivamente [...]; de etiologias,
narrativas que visam a explicar a origem de algum aspecto do mundo natural [...];
de narrativas zoológicas, que exploram algum comportamento peculiar de uma
dada espécie animal [...]; do conto maravilhoso, cujas personagens são desafiadas a
vencer algumas provas [...]; do provérbio apológico, narrativas tão concisas que se
resumem em máximas [...]; e do mito, de cujas narrativas participam os deuses.
(Dezotti, 2003: 27)

Convém dar ênfase que a fábula clássica foi escrita posteriormente em prosa por autores
conhecidos como Esopo, La Fontaine, entre outr
os. Cabe evidenciar que La Fontaine, de acordo com os estudos da professora Celeste:
Aos vinte anos, foi estudar em Paris, onde freqüentou um círculo de jovens poetas.
Ao longo de todos esses anos não se descuidou da leitura: leu os romances
medievais, os contos italianos e franceses e foi grande admirador dos autores do
século XVI e dos Antigos, que virão a ser os seus modelos.
[...] dez anos mais tarde, em 1668, lançou a primeira coletânea das Fábulas (Fables
choises mises en vers) que teve um sucesso extraordinário: seis edições em dois
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anos. Das 124 fábulas que compõem a obra, uma centena segue a tradição de
Esopo. (Dezotti, 2003: 129)

A proposição deste fragmento expressa que vários autores redigiram fábulas idênticas, ou
seja, com os mesmos personagens e ações, para todas as ontologias dos seres humanos, que sempre
as escutavam; porém, as composições narrativas foram escritas posteriormente de formas diferentes
(isto é, em prosas ou em versos). Este gênero literário possui histórias que as faz serem
continuamente atuais, já que os tempos são seqüências ao longo dos séculos; e os espaços
transcorrem de acordo com as organizações mentais dos leitores. Por tudo isto, a fábula foi utilizada
como um dogma deste gênero clássico na elaboração do micro-relato por Monterroso. De acordo
com o escritor Umberto as fábulas,
Não há nada mais aberto que um texto fechado. Só que a sua abertura é efeito de
iniciativa externa, de um modo de usar o texto, e não de ser suavemente usados por
ele. [...] Decide (eis onde a tipologia dos textos corre o risco de converter-se num
continuum de esfumaturas) até que ponto deve controlar a cooperação do leitor e
onde esta é provocada, para onde é dirigida, onde deve transformar-se em livre
aventura interpretativa. (Eco, 2004: 42)

Dito em outros termos, a fábula é considerada para os leitores o equivalente a uma estrutura
de alicerces fechados, na qual os leitores se deixavam encaminhar com o decorrer da leitura, e
sempre concordavam com as morais das fábulas; para um melhor conhecimento, esta possui uma
estética circular, isto é, organiza-se em torno de um conceito de verdade com um centro que só
admite uma única interpretação. Ao vê-la sobre outro prisma, cabe ao leitor ativo acabar com este
conceito da fábula clássica ser uma obra fechada e inferir que esta apresenta múltiplas
interpretações, que será apresentada como exemplo no micro-relato selecionado. Esta é uma
amostra nítida para o estudo epistemológico.
Em segundo lugar, os contos constituem um outro gênero; para o filósofo russo Wladimir,
que estudou os contos tradicionais, nos enredos dos contos,
O problema, porém, não reside nos textos (os quais, diga-se de passagem, existem
em quantidade realmente suficiente), mas no fato de que os enredos têm origem
nos costumes do povo, em sua vida cotidiana e nas formas de pensamento que
deles provêm, nos primeiros estágios do desenvolvimento da sociedade humana, e
que o aparecimento destes enredos corresponde a uma necessidade histórica
(Propp, 2006: 241).

É importante frisar que as coerências das narrativas incluem formas variadas e cristalizadas,
isto é, escritas em prosa, apresentam efeitos momentâneos e de grandes colisões nos leitores, por
meio de um tempo de leitura breve e rápida; e destas construções instituídas nas suas elaborações,
estas possuem quaisquer realidades simples e destacadas em diversas sociedades, porém em ações
desenvolvidas que organizam os enredos compreensíveis, sem redigir muito e sem explicações,
insólitos.
Convém evidenciar que os contos são escritos por vários autores; e cada conto escrito na
ficção possui o foco nos personagens (representados pelas pessoas como metáforas), que averiguam
a realidade que sempre vivem em determinados momentos sociais, em específicos tempos
históricos; e, através da literatura, é possível observar detalhadamente o transcorrer da História, que
é constantemente orgânica diante do público leitor ativo.
E os contos, que assinalam em seus discursos textuais mediante a exposição estética do
corpus as manifestações variáveis (os personagens), um número infinito de idéias (as ações e as
funções), as linguagens expressivas (as quais alteram a ordem sintagmática, de acordo com cada
texto) para as explanações de modo resumido do que narram, e as variedades de histórias, que
exibem enigmas nas narrativas dos mistérios nas questões levantadas; e, ao provocar as tensões
entre as alegorias durante o transcorrer das leituras e as interpretações dos leitores, cabe a cada um
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destes fazer as análises dos desfechos de modos subjetivos. Para as conclusões da professora
Angélica,
Quanto mais concentrado, mais se caracteriza como arte de sugestão, resultante de
rigoroso trabalho de seleção e de harmonização dos elementos selecionados e de
ênfase no essencial. Embora possuindo os mesmos componentes do romance [...], o
conto elimina as análises minuciosas, complicações no enredo e delimita
fortemente o tempo e o espaço. (Soares, 2006: 54)

Os contos concentram, por meio da quimera, o desejo de estender o efeito de suspense, que
determina uma manifestação contínua no decorrer das leituras (às vezes, podem ser neutras ou
implícitas, de acordo com as leituras dos títulos e dos textos de cada conto) aos leitores;
semelhantes a vários flashes, para que estes, através das contínuas participações individuais, leiam e
releiam os contos quantas vezes forem necessárias, até aclarar os epílogos oblíquos, e da maneira
como cada leitor os apreendeu. Como são obras abertas, sem fins, equivalem a histórias
transformadoras: cada leitor ativo concluirá, através dos diversos subtextos implícitos em todos os
contos, qual será o ponto de vista que dará a leitura, já que está à espera de análises diferentes, a
cada momento de releitura.
Geralmente os contos possuem um ou dois personagens variáveis, e os autores adotam
léxicos de fáceis assimilações para os leitores; e, de acordo com o tempo e o espaço subjuntivos e
simultâneos nas estratégias narrativas, onde são elaborados os contos, permitem mais de um centro
de verdade: as narrativas comportam estruturas arbóreas, com diversas ramificações de
interpretações que estão presentes nos intelectos individuais dos leitores. E nas organizações
escritas dos contos, há as essências das belezas estéticas junto com as poéticas nas criações
ficcionais para uma fluidez de percepções breves. Para o escritor Antonio, o conto indica que “Se
constituye así el modelo más perfecto inventado por la humanidad como tentativa de um texto
infinito, que lo diga y que lo explique todo, en cada tiempo y en cada circunstancia” (Almodóvar,
1989: 5).
Para a análise do micro-relato, é necessário o conhecimento preliminar das semelhanças e/ou
diferenças entre as fábulas e os contos, para a proposição da organização e da construção desta
criação ficcional, que transcorre quando é escrito qualquer texto, em qualquer período histórico, e
como estes aparecem no micro-relato.
As fábulas se igualam aos contos porque ambos os gêneros apresentam narrações sucintas,
evidenciam problemas fáceis que são resolvidos pelos personagens e empregam o vocabulário
acessível e de fácil compreensão aos leitores.
Porém, as diferenças entre as fábulas e os contos, são as seguintes: os títulos das fábulas
geralmente possuem os nomes de animais ou objetos inanimados, aclarando quais serão os
personagens que atuarão nas fábulas antes de ouvi-las ou lê-las, enquanto que nos contos nem
sempre acontece o mesmo. Dito em outros termos, os contos apresentam títulos que conduzem aos
leitores nas tentativas de descobertas do que realmente significam. Outra desigualdade é que as
fábulas apresentam as morais das histórias, que são sinônimos de valores morais aos leitores, e só
admitem um único julgamento pessoal; no entanto, os contos não tratam de morais de histórias ou
fins, já que são obras sem limites para as diversas interpretações dos leitores de acordo com as
imaginações variadas nas leituras destes.
Para a elucidação do termo micro-relato, é exposto a priori uma breve apresentação do
escritor Monterroso, para a aclaração do micro-relato, como postulado para a compreensão do
micro-relato. O autor Augusto Monterroso, guatemalteco (1921-2003), devido ao envolvimento na
ditadura contra Jorge Ubico em 1940, se exilou no México e hoje é consagrado como o primeiro
autor que escreveu o micro-relato. Quando o elaborou, não utilizou regras para a sua formatação;
usufruiu a poética e deixou explícito ao público leitor a beleza artística subjetiva da criação crítica
na ficção no micro-relato; e usou como características da percepção ao leitor o uso do humor, da
108

O insólito em questão – Comunicações Livres – Publicações Dialogarts – ISBN 978-85-86837-65-4

ironia, da paródia, do aforismo e da elipse e esclarece uma estrutura sem epílogo: é aberta, idêntica
a uma árvore com várias ramificações para os múltiplos entendimentos dos leitores, no atual
contexto pós-moderno: é insólito.
Para aclarar esta seqüência de palavras como características empregadas pelo autor, é
aplicado como exemplo a tradução do micro-relato “O Fabuloso e seus críticos”, por Millôr
Fernandes, para a elucidação de uma obra contemporânea.
O Fabulista e seus críticos
Na Selva vivia há muito tempo um Fabulista cujos criticados se reuniram um dia e
o visitaram para queixar-se dele (fingindo alegremente que não falavam por eles
mas pelos outros), na base de que suas críticas não nasciam da boa intenção mas do
ódio.
Como ele estava de acordo, eles se retiraram envergonhados, como na vez em que
a Cigarra se decidiu e disse à Formiga tudo o que tinha de dizer.
(Monterroso Apud Fernandes, 1983: 85)

A primeira observação neste corpus selecionado (que não fazem menção as características
utilizadas pelo escritor dentro deste corpus): Monterroso não escreve da forma tradicional dos
fabulistas – que, ao iniciar uma fábula, como práxis, sempre está escrito ao início “Era uma vez”,
“Há muito tempo”, entre outros – mas o autor o coloca posterior ao início da introdução. Esta é uma
forma humorística de exprimir que ele não se baseia na reprodução dos códigos estabelecidos para a
escrita das fábulas clássicas; é uma dialética dele para que o leitor a perceba.
E o espaço que o autor utiliza neste texto, a selva, é uma metáfora que equivale às
sociedades metropolitanas onde os homens vivem; e os personagens, os animais – também
representam a metáfora dos homens – já que pensam, dialogam e exercem ações de maneiras
idênticas e semelhantes ao comportamento dos seres humanos; logo, a selva e os animais dizem
respeito a uma forma de questionamento aos leitores se tudo o que a história humana escreveu até
hoje para o conhecimento aos leitores, representa a autenticidade e a verdade ou não.
A primeira característica do autor é o uso do humor negro, isto é, que extrai da realidade do
mundo, alguma situação séria que pode ser elaborada de outra forma, e a desenvolve através da
intelectualidade, outra perspectiva de interpretação crítica, na posição de um tipo de comédia, em
tom satírico. Como exemplo, do micro-relato citado, destaco o título: O Fabulista e seus Críticos.
Nunca foram escritos em livros, jornais ou revistas, documentos com críticas acirradas a qualquer
fabulador, questionando se tudo o que está escrito na prosa é verdadeiro ou não. O cânone está na
forma diferente de como o fabulista escreve; logo, ele é criticado. Portanto, este título aclara o
sentido desta característica, e introduz ao leitor uma reflexão dialética no título – até que ponto é
relevante a ontologia de um fabulista, que sempre escreveu com o intuito de aconselhar ou ensinar a
todos os leitores.
A segunda é o aforismo, ou seja, é uma sentença moral breve e sintética; este é usado em
lugar estratégico, dentro do texto, que expressa um conceito ou uma opinião, como uma reflexão,
em várias releituras. No corpus citado acima, está em destaque o aforismo no segundo parágrafo,
anteposto a vírgula: “Como ele estava de acordo, eles se retiraram envergonhados”. Não há lógica
de que um fabulista, aceite de modo conformista, qualquer crítica que não seja construtiva, e sim
destrutiva, dos trabalhos que elaboram constantemente. Este exemplo esclarece esta particularidade.
A terceira é a ironia, isto é, que demonstra uma explicação, contudo oposta ao pensamento
da psique do leitor, no momento da leitura; esta é idêntica a um contraste que equivale a uma
brincadeira. Para iluminar esta definição, cito do primeiro parágrafo “na base de que suas críticas
não nasciam da boa intenção mas do ódio.” Indica que o fabulista nunca teve a intenção de escrever
bem; porém escreveu na conjunção de explicitar críticas, incluindo as façanhas dos personagens da
sociedade na qual observa, já que não está satisfeito. Esta parte do corpus esclarece a característica.
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A quarta é a elipse, que omite na oração algum elemento (importante na redução), e fica
subentendido no texto a quem se refere, para evitar o aparecimento de clichês. A amostra para esta
definição é “Na Selva vivia há muito tempo um Fabulista cujos criticados se reuniram um dia e o
visitaram para queixar-se dele”. A contração dele se refere ao fabulista, citado no início do texto.
A quinta é a paródia, que significa uma autocrítica de uma história ou de um personagem,
modificando o que foi escrito. O exemplo “como na vez em que a Cigarra se decidiu e disse à
Formiga tudo o que tinha de dizer”, ao final do micro-relato, inverte a escrita clássica da conhecida
fábula “A cigarra e a formiga”, e ocorre o contrário: é a cigarra que diz à formiga o que deseja, ao
contrário da fábula: a formiga diz o que deseja à cigarra. De acordo com a apreensão da autora
Linda,
Em certo sentido, a paródia é uma forma pós-moderna perfeita, pois,
paradoxalmente, incorpora e desafia aquilo a que parodia. Ela também obriga a
uma reconsideração da idéia de origem ou originalidade, idéia compatível com
outros questionamentos pós-modernos sobre os pressupostos do humanismo
liberal. (Hutcheon, 1991: 28)

Nestes termos, exemplifico com a visão do autor Monterroso o que pensou antes de escrever
este micro-relato:
¿Hábeis observado a la diligente Hormiga cuando lleva en los debilitados hombros
una carga desproporcionada a sus fuerzas, cómo sufre, cuál cae aquí y allá, cuál se
agita y gime y suda y a veces se duerme dulcemente acariciando quién sabe qué
sueños, para después volver a su fardo, y cómo se angustia ante la lejanía de la
meta final en que quizá, y aun sin quizá, la espera la bota del malvado campesino,
o la vara del niño malo de la aldea que la aguarda con la sonrisa peculiar de la
inocencia en los labios pero al mismo tiempo con la fría mirada del que piensa tan
sólo en la destrucción de vidas laboriosas y útiles a la Sociedad? (Monterroso,
2003: 151-2)

A divulgação da personagem formiga das fábulas, que sempre trabalha diariamente,
carregando o peso da alimentação além das forças de seu corpo, para sustentar-se diariamente,
pensa no seu bem estar pessoal; fazendo um cano com a realidade contemporânea, a formiga é a
metáfora do trabalhador da sociedade da massa nas nações sociais. E a cigarra, que sempre cantou e
nunca se preocupou com a passagem do tempo, é a metáfora do patrão de uma empresa da
sociedade capitalista; este pode dizer o que quiser aos empregados, que jamais nenhum deles
argumentarão ou questionarão as suas idéias ou ordens. Ao utilizar a paródia, Monterroso
desorganiza a imagem tradicional dos personagens a cigarra e a formiga das fábulas clássicas para
que o leitor indague e reflita esta ficção, para a elaboração do final verdadeiro e individual do
micro-relato.
Para um esclarecimento posterior do que foi escrito anteriormente em relação aos
personagens das fábulas, é útil enfatizar que, de acordo com os estudos do filósofo Thomas Adorno,
em uma leitura no livro da dialética negativa, o homem não nasce de primeira natureza, como Adão
e Eva. Dito em outras palavras, o ser humano não nasce em contato com as árvores, com os animais
e os rios, sem roupas para o uso, sem o uso de linguagens e culturas diferentes, sem regras a seguir
no ambiente natural onde vive. O homem nasce de segunda natureza, ou seja, nasce em uma
determinada sociedade, em um determinado país, adquire uma língua como meio de comunicação,
obtém uma determinada cultura e nasce em um determinado período da História humana. Estas
informações são úteis para a compreensão das metonímias empregadas nos animais das fábulas,
como averiguação de uma escrita diferente destes personagens no micro-relato, nesta resumida
apresentação.
Outra observação é que o autor coloca a fábula A cigarra e a formiga como encaixe ao final
do micro-relato, todavia escrita de modo divergente das consagradas fábulas; ou seja, a formiga que
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sempre trabalhou para guardar o que necessitava para viver, e a cigarra que somente pensou em
cantar e nunca se preocupou com a vida real que tinha – mas agora esta tem o poder nas palavras, e
disse o que desejou para aquela que somente trabalhou – deixa uma lacuna em aberto na
interpretação do trabalho ao leitor, em um tom bem humorístico e crítico. Este é um exemplo de
uma outra narrativa diferente da conhecida tradicionalmente; e sob o ponto de vista do filósofo
russo Todorov:
Contando a história de uma outra narrativa, a primeira atinge seu tema essencial e,
ao mesmo tempo, se reflete nessa imagem de si mesma; a narrativa encaixada é ao
mesmo tempo a imagem dessa grande narrativa abstrata da qual todas as outras são
apenas partes ínfimas, e também da narrativa encaixante, que a precede
diretamente. Ser a narrativa de uma narrativa é o destino de toda narrativa que se
realiza através do encaixe. (Todorov, 2006: 126)

A observação de Todorov significa que, ao ser utilizada como introduzida no término da
narrativa do micro-relato, em oposição à conhecida fábula clássica A cigarra e a formiga, é
reescrita de outro modo, de forma profunda de toda a narrativa; embora utilize os mesmos
personagens, é considerada uma outra narrativa, ou seja, não atinge a igualdade da escrita da fábula
clássica, mas sim o tema de outros círculos de análises feitas pelos leitores.
A poética é aplicada na literatura como meio de estudar o texto além das aparências nas
margens; e de acordo com a observação da escritora Linda, “O modelo de contradições aqui
apresentado-embora reconheça ser apenas mais um modelo – teria a pretensão de abrir qualquer
poética do pós-modernismo a elementos plurais e contestatórios sem reduzi-los ou recuperá-los
necessariamente” (Hutcheon, 1991: 40). Esta citação explicita que a poética aclara a formação do
micro-relato como uma modalidade do conto de construções autônomas, com a narratividade
ficcional na prosa que conta uma história concisa; e o uso de uma linguagem paradoxal e um final
surpreendente (onde cada um expõe a dialética individual) aos leitores que vivem num mundo
sócio-cultural plural, envolvido de tensões, traz a liberdade individual de exposições de dialéticas
individuais. Por meio da poética, a leitura se torna agradável, numa amplitude maior.

Conclusão
A literatura é uma forma de expressar a arte produzida pelos autores (produtores) para os
outros (leitores): por meio do fio tecedor dos autores dos micro-relatos, estes usam a criatividade
para escrever em prosa aos homens com o espírito crítico da realidade contemporânea. Um bom
exemplo sugere o próprio autor Augusto,
A riesgo de pasar por escéptico, pero convencido sin duda de que los seres
humanos no valen nada, y de de tampoco, por tanto, vale la pena ocuparse de ellos
ni de sus problemas al parecer insolubles como la sl en el agua, el autor de este
libro singular en su misma pluralidad ha preferido buscar refugio en el vasto
mundo de los animales y otros seres mitológicos igualmente despreciados, como
quien se sale por la tangente o por el reverso de una áurea moneda gastada ya por
el incesante tráfico a que la somete la codicia del hombre. (Monterroso, 2003: 1523)

A escolha de Monterroso para redigir as fábulas e ajudá-lo a compor os micro-relatos não
são sinônimos de mosaicos; expressam formas simples de apresentar, junto com o humor e a
paródia, as reflexões das vidas cotidianas e até onde tudo o que está escrito em documentos
literários possuem veracidade e se não ocorreram modificações ortográficas no decorrer destes anos
(inclusive em traduções para outros idiomas).
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O micro-relato apresenta na forma estética a característica de ser um texto muito curto (entre
uma a duzentas palavras) e deixa explícita a forma natural das histórias breves; os personagens
(nem todos) não possuem nomes (como no exemplo do corpus selecionado, o fabulista); é híbrido
(utilizou uma fábula clássica como encaixe e, simultaneamente, o sub-texto para criar o microrelato apresentado); é fragmentário (utiliza diversas características para expor uma crítica a um
mundo plural e ambíguo no qual os homens vivem) e integra pela poética a História e a arte
orgânicas para a criação do micro-relato.
De acordo com o escritor Lauro, “Algunos minitextos tienen un notable valor poético. Otros
tienen claro sentido del humor o de la ironía. Y en el resto se exploran otras posibilidades de la
prosa breve, como la alegoria, la metaficción y la parodia”(Zavala, 2004: 110). Esta observação
significa que o micro-relato se resume numa obra que, ao lado da poética, utiliza a prosa como um
texto “breve, com aforismos, ironia, elipse, humor negro, é fragmentário, híbrido, aberto a diversas
interpretações e apresenta a essência da beleza artística e o desejo da perfeição que encanta ao
mundo”.
A divulgação do micro-relato (pouco conhecido no Brasil) se estende pela Europa e em
vários países da América Latina. Para o jornalista Domingo, do jornal Ínsula,
Si hay un rasgo que caracteriza el microrrelato como forma de literatura narrativa
es la evocación en el lector de “las palabras que escaparon” o de esas valiosas tres
líneas tachadas de que hablaba Monterroso, en las que reside el mayor mérito del
narrador breve. Hay que saber eliminar y reducir, omitir y dar por sobrentendido,
hay que hacer de la elipsis una herramienta de alta precisión y del indicio un
recurso de ajuste implacable. [...]
Pero la elaboración de tal sistema, esto es, de un texto narrativo brevísimo más
elocuente por lo que manifiesta, implica por parte del creador un esfuerzo
proporcionalmente superior al que requiere una narración más extensa. Es la labor
delicada del miniaturista. (Moya, 2008: 6)
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AS MARCAS DA ESCRAVIDÃO: O PRESENTE DE OSSANHA
Luciana Mara Souza Soares *

Aqueles que mais razão têm para chorar são os que não
choram nunca. (Couto, 2003: 108)

O presente de Ossanha, de Joel Rufino dos Santos, consiste numa literatura infantil
riquíssima em cores de uma cultura plural e, ao mesmo tempo, ímpar. Tem-se, consoante a bons
textos literários para o público infantil, uma gama de moral social que constrói um cidadão apto ao
convívio em sociedade. Associado ao exposto, há a denúncia da escravização de homens negros os
quais eram sinônimos de mercadoria de compra e venda.
Sob essa inspiração, há a possibilidade de desenvolver o tema marcas da escravidão no
tocante à comunicação não-verbal e verbal e discutir a problemática existente no Brasil, do século
XVI ao ano de 1850: homens eram desterrados de seus continentes, separados de suas famílias,
vendidos como coisas, tratados exclusivamente como peças a serem negociadas. Embora a narrativa
remeta o leitor a um tempo histórico determinado, há alusão a um tempo imemorial tal qual ocorre
nas histórias infantis iniciadas com o conhecido “Era uma vez...”. O narrador em O presente de
Ossanha alude a um tempo em que tudo era possível, visto que ninguém se espantava com nada,
inclusive com o fato de humanos serem vendidos a outros humanos com a justificativa da existência
de raças superiores e raças inferiores. Dentro desse espírito, o código verbal é fundamental à
desvalorização do homem, remete à condição de coisa à qual o escravo estava sujeito nesse país
onde o comércio de escravos não nasceu, contudo fez-se de modo peculiar.
Se é fato que a escravidão existia na África antes da chegada dos portugueses, ela
tinha, porém, características específicas. Em geral, os cativos eram prisioneiros de
guerra que, de diferentes maneiras, se incorporavam ao grupo que os capturara.
Bem diversa foi a escravidão imposta pelos europeus. Com ela, abre-se um
importante setor do tráfico mercantil que engordaria bolsos da burguesia
metropolitana, constituindo-se em um dos mais rentáveis negócios da exploração
colonial: o comércio de seres humanos. As proas dos navios negreiros voltam-se
com toda a força para o novo continente. (Reis, 1996: 33)

Da mesma forma, o código não-verbal é essencial à comunicação entre os seres, sobretudo
entre aqueles que não falam o mesmo idioma. Ao se comercializarem escravos, tiram-se deles o
convívio com sua família, sua terra natal, a condição de ser humano, sua identidade e colocam-nos
na condição de objetos emplacados, com nova identificação. Perde-se, assim, sua marca humana,
sua origem, em prol de uma “coisificação" com interesses econômicos, políticos e sociais.
“Entendido como uma propriedade, uma peça ou uma coisa, o escravo perdia sua origem e sua
personalidade para se transformar em um servus non Haber personam: um sujeito sem corpo,
antepassado, nomes ou bens próprios” (Schwarcz, 1996: 12).

*

Professora graduada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em Língua Portuguesa e Literaturas; pós-graduada
em produção de texto de ensino e pesquisa, estudante de literatura, cultura e história da África Lato Sensu.

O insólito em questão – Comunicações Livres – Publicações Dialogarts – ISBN 978-85-86837-65-4

Por esse drama, passa o menino escravizado em O presente de Ossanha. Tira-se da criança
sua família, sua história, seu nome; dá-se a ela a alcunha de moleque e a condição de escrava de
uma criança branca. A não preservação da identidade é uma dolorosa marca da escravidão que
desmerece o outro e visa à destruição de suas raízes. “Num engenho de açúcar viviam dois meninos.
Um era filho do dono e se chamava Ricardo. O outro era escravo e tinham esquecido o seu nome.
Só o chamavam de moleque. Moleque pra cá, moleque pra lá” (Santos, 2000: 3).
Nesse aspecto, a palavra oral soava como marca de dominação e descaracterização do ser
humano. Percebe-se o contraste entre o nome Ricardo que evoca a identificação do menino branco a
uma nobreza – pode-se até relacioná-lo ao rei inglês Ricardo I, conhecido por vários cognomes,
entre eles, “coração de leão” – e o menino escravizado ao qual um substantivo comum o é
identificado. Essa adversidade também é verificada no papel que cada um desempenha, segundo as
aspirações dos adultos, na narrativa; a Ricardo cabe divertir-se com o presente humano oferecido
pelo seu pai; ao moleque, cumprir a missão de fazer seu dono feliz. Por outro lado, a palavra escrita
também desempenha esse papel em inventários, os quais ratificavam a posse desses “bens” e na
pele das tão almejadas “peças”.
Como um bem pessoal, o escravo podia ser alugado, leiloado, penhorado,
hipotecado, assim como as demais posses de seu proprietário. Nos inventários,
apareciam sem distinção ao lado de animais, ambos classificados sob a rubrica
bens semoventes, que se distinguem dos bens móveis e dos bens imóveis.
(Schwarcz, 1966: 12)
O dono do engenho olhava aquilo e esfregava as mãos. – Esse moleque foi a
melhor compra que já fiz, mulher! Olha o nosso filho como está feliz. (Santos,
2000: 5)

Semelhante cenário era comum no século XVI, entretanto, faz-se absurdo aos olhos do
homem contemporâneo que se “choca” com a naturalidade com que se dava essa coisificação de
humanos. É assaz importante para o homem reflexivo de hoje denunciar o absurdo colocado, em
determinado momento, como natural e discutir até que ponto tais marcas prolongam-se na realidade
da sociedade brasileira. As discriminações que ainda perduram, o mercado excludente de trabalho, a
diferença de oportunidades no meio acadêmico, a pouca oportunidade de ascensão social, entre
outros empecilhos sociais que, embora bem mais amenos, ainda fazem parte do cenário social
brasileiro ratificam a necessidade de se abordar e discutir tal assunto.
Questiona-se o fato de não se permitir, ao longo da história, voz aos “marginalizados”, não
há relatos de vozes de escravizados. E, numa triste herança – talvez fruto de pouco debate sobre o
assunto –, até hoje a palavra é marca de discriminação e segregação entre membros da raça
humana. Paralelas à palavra, as atitudes também segregavam e ainda o fazem em função de um
preconceito que hoje é velado (pelo menos em tentativa), entretanto indubitavelmente existente.
Era também uma forma de controlar a presença, na cidade, de “negros fujões” que
aqui tentavam burlar a fiscalização. Todo negro era suspeito, atitude que, até hoje,
permanece vigente na mentalidade brasileira. Quem duvidar preste atenção em
qualquer batida policial: sempre o negro – bem ou mal vestido – é suspeito. (Silva,
2008: 16)

Não obstante, em O presente de Ossanha, o menino sem nome próprio conhece as histórias
que lhe foram contadas pelos mais velhos que o educaram antes de sua comercialização. Nessas
histórias, há a presença de orixás e de elementos da natureza que fazem parte da sua cultura. A um
olhar brasileiro construído a partir de uma realidade monolítica ocidental, essa narrativa causa
estranhamento, perpassa pelo insólito, sem aceitação do sólito nessa realidade. Sobretudo se for
considerada a cultura sob a ótica católica, religião ainda de massa brasileira, em que santos e deuses
são perfeitos, bem diferentes da figura pecadora do homem. Os orixás, bem como Ossanha, não são
perfeitos como os referenciais mitológicos greco-latinos. Na narrativa, conta-se o mito de que
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Ossanha era um orixá egoísta que recebeu de Iansã, orixá do vento, o castigo de recolher as plantas
que este espalhara pelo mundo; devido a isso, Ossanha está em todos os lugares. Mais uma vez,
percebe-se que o tempo e a diferença cultural são fundamentais para a aceitação de uma realidade
ou a estranheza da mesma.
Quem apareceu foi Ossanha. Usava um cocar e um saiote de penas, mas não era
índio. Sua pele era negra, quase azul. Não tinha uma perna e não tinha um olho, na
briga com xangô. No começo de tudo, o criador, que se chamava Olorum, tinha
dado a cada filho uma parte do mundo. Para Ossanha deu a floresta:
– Você cuida bem das plantas. Umas servem para comer, outras para fazer remédio
e outras para enfeitar a casa. Quando alguém precisar, atenda.
O que fez Ossanha? Guardou-as só para si. [...] Iansã se aproximou como quem não
quer nada. Ossanha se distraiu e ela abanou com a saia o horto particular do orixá
egoísta. Uma ventania. Quando acabou, as plantas tinham se espalhado pelo
mundo. É por isso que Ossanha está em todo o lugar que tem mato, recolhendo
plantas que Iansã espalhou. (Santos, 2000: 7)

Consoante abordado anteriormente, o moleque não se lembrava de seu nome de batismo
nem tinha sua identidade completamente formada, todavia conhecia as histórias da cultura de sua
origem, portanto, não teve medo ao deparar com a figura de Ossanha que o presenteou com o visgo
de sua terra a fim de fisgar um pássaro cora. Foi exatamente este pássaro o responsável por o
menino ser tão invejado pelos brancos com quem convivia. Inclusive sua liberdade foi oferecida em
troca do habilidoso pássaro canoro e recusada pela criança escravizada.
Apesar da diferença cultural, as noções de amizade, verdade, solidariedade, hombridade
humanas são as mesmas passadas nos textos dedicados a crianças brasileiras, africanas ou
ocidentais. Logo, é ratificada a idéia de que o anormal é julgar um indivíduo superior ou inferior
por conta de sua cultura. Urge o respeito a essa diversidade tão própria do ser humano e que foi e,
talvez em menor grau, é responsável por agressões físicas e verbais aos considerados “diferentes”
ou “ inferiores”.
Tal constatação explicaria também a o baixo nível de sobrevida de um escravo. A
duração média da mão-de-obra era de sete anos, e nas fazendas havia sempre 10 a
25% dos escravos momentaneamente incapacitados. É assim que, com 35 anos, os
cativos já eram descritos em anúncios de fuga como velhos, com seus cabelos
brancos e totalmente desdentados. (Schwarcz, 1996: 27)

Na narrativa infantil em questão, a dignidade do menino em não querer vender o presente
que lhe fora dado pelo orixá rendeu-lhe ameaças de um dono mandão e ganancioso. Tais injúrias
denotam a força física sobre aquele que seria o mais fraco. As marcas oriundas dessa força são
temíveis e conhecidas pelos agredidos, contudo não foi temida pelo garoto que manteve sua
negativa em relação à venda de sua ave.
Outra prática comum era marcar os negros com ferro em brasa nas coxas, nos
braços, no ventre, no peito ou até na face. Esses sinais serviam como marca de
propriedade ou traço de identificação no caso de fuga, além de significar uma
humilhação evidente que nivelava escravos e animais. (Schwarcz, 1996: 23)
O Senhor então partiu para ameaças:
– Se não me vender este passarinho, te arranco a pele!
O moleque sorria com o canto dos lábios.
– Se não me vender essa porcaria, te aplico os anjinhos.
Anjinhos eram uns aneizinhos de ferro para apertar os dedos. Doía como o diabo.
(Santos, 2000: 12)

Entre as crianças, essas barbaridades e diferenças não assumiam tais proporções. Na
narrativa mencionada, isso pode ser confirmado pelas atitudes dos dois meninos. Ricardo, numa
ação que gera perplexidade ao homem adulto de sua época, reconhece ser o escravo da relação de
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amizade por tamanha dependência em relação ao menininho escravo. Este, por sua vez, reconhece a
fraqueza e solidão de seu amigo e presenteia-o com seu mais nobre presente. Alude-se, nesse
momento, ao papel do negro, no século XIX, na sociedade brasileira: “mãos e pés dos senhores”.
Ricardo, o filho do dono, ficou triste, ficou doente, pediu:
– Não vende, pai. Há tempos que o escravo sou eu. Eu é que dependo dele para
tudo. Não sei mais brincar sozinho.
O pai não escutou. Vendeu o moleque. (Santos, 2000: 12)

É válido ressaltar que o insólito pode variar de acordo com o olhar do espectador. Para a
sociedade da época da narrativa, a atitude de Ricardo era totalmente insólita, uma vez que ao
menino branco era inadmissível a condição de escravo de um menino negro. Para a sociedade atual,
insólitas são as atitudes do pai do Ricardo, homem inescrupuloso, sem piedade e que enxerga o
outro como objeto a ser vendido ou trocado. Para o pai de Ricardo e os cidadãos brancos daquela
época, as atitudes do moleque são completamente insólitas, fora da razão daquele grupo social.
Portanto, a violência da escravidão está mais que no chicote; está no simbólico. Ao ser
incluído no sistema como “mãos e pés” do seu senhor, a dor do escravizado é ressaltada. Numa
inclusão subordinada, ele consiste no próprio sistema, mas é emplacado como um bem material,
torturado e descaracterizado como ser humano. Dessa forma, é necessário debater sobre o absurdo
de, num determinado tempo da história do homem, serem considerados normais vendas e
desumanização de indivíduos sob a justificativa de uma raça inferior. Deve-se realçar que existem
diferenças entre sociedades e manifestações culturais e que somente um olhar monolítico é capaz de
considerar a outra cultura insólita.
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A BUSCA INSÓLITA DE UM OBJETO PERDIDO:
UMA LEITURA DO CONTO FLOR, TELEFONE, MOÇA
DE CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE
Luciano Ferreira da Silva *

Fazer uma leitura de uma obra literária é percorrer dois caminhos que se intercruzam; um é o
da coerência lógica fundamentada e o outro é do envolvimento que estamos sujeitos ao longo do
outro caminho já citado. Para estudar este conto, levando em consideração a busca insólita de um
objeto perdido efetivada por uma voz vinda de um telefone, procuramos aliar uma análise
estruturalista do conto tendo por base textos teóricos como o de Carlos Reis e de Maurice Jean
Lefebve a considerações sobre o texto dramático e o texto fantástico, neste caso nos auxiliou o
estudo de Selma Calazans Rodrigues. Buscamos demonstrar como o insólito está configurado na
relação estabelecida entre forma e conteúdo e, para tanto, valemo-nos das pistas que pudemos
encontrar pelo “caminho” da narrativa. O conto de Carlos Drummond de Andrade está no seu livro
Contos de aprendiz e relata a história de um rapto de uma flor do cemitério por uma moça chamada
Margarida e, a partir daí, começa a perseguição de uma voz pela sua flor, voz esta que vem através
do telefone, tornando-se uma busca insólita por um objeto perdido. Para fazermos a análise do
conto tomamos por base o modelo actancial de que falou Greimas, que pode ser aplicado tanto a
textos dramáticos quanto a textos narrativos, e é isto o que faremos nas próximas linhas, orientandonos por Carlos Reis que retoma o estudo de Greimas.
O primeiro elemento do modelo actancial é o sujeito, que aparece no conto como a moça,
personagem central da história que está sendo contada pelo segundo narrador: a amiga de Carlos. O
segundo elemento é o objeto, que é representado pela flor e conseqüentemente pelo seu rapto. O
terceiro elemento é o destinador, seria aquele que envia a personagem, no caso deste conto é o
destino que leva a moça ao cemitério. O quarto elemento é o destinatário que também é a moça.
Antes de falar sobre o quinto e o sexto elemento, abrimos aqui um parêntese. Ora, o confronto que
se estabelece entre a personagem moça (realidade) e a personagem voz (irrealidade) é de natureza
auditiva e dizemos isso por um motivo: o mediador é um telefone que na teoiria actancial, também é
uma personagem assim como a flor. Fechamos aqui o parentese. Dito isto, temos dois adjuvantes
que auxiliam a voz e os outros adjuvantes representados pelos pais e o irmão que auxiliam a moça.
Deste modo:
1º

2º

3º

4º

5º

6º

Elementos

Sujeito

Objeto

Destinador

Destinatário

Adjuvantes

Oponente

Actantes

Moça

Rapto da
Flor

Destino

Moça

Telefone,
Irmão e Pais

Voz

Actores

Cada elemento do modelo actancial cumpre o seu papel e, a nosso ver, o único oponente é a
voz que vai de encontro às leis naturais, pois não há explicação para esta personagem. Entendemos
*
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por actantes todos os elementos diegéticos que dinamizam as ações, neste caso a moça é um
elemento que desempenha duas funções: a primeira é a de sujeito, pois gerou e dinamizou a ação
dramática e a segunda é o destinatário, pois foi atingida pela tragédia provocada pelo seu próprio
ato. O objeto é uma flor que é o valor orientador de toda a trama. O oponente é a voz cuja função é
constituir uma força antagônica ao sentido da totalidade da trama. O destinador seria o destino, o
acaso do qual a moça, de certa forma, foi vítima. Os adjuvantes emergem no decorrer da narrativa e
são cúmplices, alguns da moça (irmão e pais) e outros da voz (telefone e flor).
A seguir trataremos de aspectos temporais representativos na narração. Temos dois tipos de
aspectos temporais: aquele que denota a duração do discurso (pausa descritiva, cena dialogada,
sumário ou elipse) e aquele que estabelece relações de freqüência (discursos singulativo, repetitivo
iterativo). No conto temos diversas pausas descritivas, uma delas é quando a amiga de Carlos situa a
moça espaço-temporalmente e revela os seus costumes. Temos cenas dialogadas, vejamos um
exemplo: “Deve ter sido assim que adquiriu o costume de passear lá dentro. Meu Deus, com tanto
lugar para passear no Rio!...” (Drummond, 1975: 76). Quanto ao sumário, alguns acontecimentos
são muitos resumidos ou totalmente retirados da narração: “Essa questão de hora também inspirou à
família algumas diligências. Mas infrutíferas” (Drummond, 1976: 81). Quanto à frequência,
encontramos a repetição de alguns discursos como: “Me dá minha flor...” (Drummond, 1976: 78) e
“Quede a flor...” (Drummond, 1976: 79), entre outros.
O tratamento temporal se dá em dois níveis. O primeiro é o nível do discurso em que temos
o diálogo entre Carlos (que só é nomeado no final do conto e é o primeiro narrador) e a amiga (o
segundo narrador). O segundo nível temporal é o da história relatada por este segundo narrador.
Falar em focalização implica necessariamente falar em narradores e se temos dois narradores temos
duas focalizações. O primeiro narrador a que chamaremos de N1, é um narrador heterodiegético que
segundo Carlos Reis “relata uma história à qual é estranho, uma vez que não integra nem integrou
como personagem, o universo diegético em questão”. (Reis, 1988: 121). Este N1 faz uma analepse
em favor de esclarecer o narratário e/ou leitor sobre antecedentes de uma determinada ação:
“Falava-se de cemitérios? De telefones? Não me lembro. De qualquer modo, a amiga – bom, agora
me recordo que a conversa era sobre flores” (Drummond, 1976: 75). Portanto trata-se de uma
focalização heterodiegética.
O segundo narrador, a que chamaremos de N2, é um narrador homodiegético que “tendo
vivido a história como personagem, o narrador retirou daí as informações de que carece para
construir o seu relato” (Reis, 1988: 124). Portanto uma focalização homodiegética: “– Era uma
moça que morava na Rua General Polidoro, começou ela. Perto do cemitério São João Batista. Você
sabe, quem mora ali, queira ou não queira, tem de tomar conhecimento da morte. Toda hora está
passando enterro, e a gente acaba por se interessar” (Drummond, 1976: 75-6). A história da moça é
contada por N2 a N1 através do diálogo estabelecido entre eles. Sendo assim há uma altenância de
vozes e cortes no relato da amiga. O leitor (alocutário extratextual) ou ouvinte divide espaço com
N1 (alocutário intratextual) por este ouvir o relato de N2.
Com relação ao tema do conto, é notável que se trata do rapto da flor, contudo isto não quer
dizer que outros temas não sejam, como é de se esperar, suscitados como a morte, a vida, a
perseguição, a fuga entre outros. Estes temas estão envolvidos no relato que volta a “sua primitiva
forma, uma narrativa oral” e com uma “linguagem que fala de prodígios fantásticos...” (De Maria,
1986: 08), assunto que veremos a seguir. O conto possui elementos fantásticos. Uma moça que vai
ao cemitério e apanha uma flor e a partir daí a sua vida se transforma num verdadeiro inferno
devido à perseguição implacável que a voz faz, constituindo-se numa espécie de busca insólita de
um objeto perdido. Tanto as personagens quanto o próprio leitor não encontram explicação
satisfatória para a voz e a perseguição, por isso “é levado a buscar o confronto entre duas ordens: a
da razão e da desrazão. Aqui estamos no universo do fantástico” (Rodrigues, 1988: 56).
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Ainda se acentua o processo de estranhamento porque o N2 assegura que a história é
verdadeira: “E daí, argumento máximo, a amiga asseverou que a história era verdadeira”
(Drummond, 1976: 75). É como que se arrancando a flor eclodisse o mistério e N2 se ausenta de
qualquer comprometimento com o fato insólito: “Talvez mesmo subisse ao morro, onde está a parte
nova do cemitério, com as covas mais modestas. E deve ter sido lá, que, uma tarde, ela apanhou a
flor” (Drummond, 1976: 77). Não estamos no universo do maravilhoso porque não há o indicador
que demarca as fronteiras do mundo real e do “mundo do faz-de-conta: ‘Era uma vez’, e eis-nos
mergulhados em um mundo irreal” (Rodrigues, 1988: 56), isto é, no maravilhoso não há
questionamento nem da parte do leitor nem das personagens e o processo de estranhamento ante os
eventos inusitados não ocorre. Entretanto, não era uma flor qualquer, como N2 quer que pareça, o
pronome definido a não surge por acaso, assim como o nome Margarida. O nome margarida é
sugerido à flor que foi arrancada, pois é símbolo de simplicidade e é empregado também para
nomear pessoas. O cravo aparece logo em seguida simbolizando, já de certa forma, uma morte
eminente. Vejamos: “– Uma flor qualquer. Margarida, por exemplo. Ou cravo. Para mim foi
margarida, mas é puro palpite, nunca apurei” (Drummond, 1976: 77).
O processo de estabelecimento do mistério se dá pela caracteristização da voz e/ou da flor e
isto é feito através de um recurso estilístico preciso: o ritmo ternário. Observemos as citações: “A
voz era longínqua, pausada, surda” (Drummond, 1976: 78), “No mesmo tom lento, severo, triste”
(Drummond, 1976: 78), “Sentia-se miserável, escravizada a uma voz, a uma flor, a um vago
defunto” (Drummond, 1976: 82), “Nenhuma outra flor lhe convinha senão aquela, miúda,
amarrotada, esquecida” (Drummond, 1976: 83). O estabelecimento final do mistério, da dúvida e da
incerteza se dá próximo do término do conto: “(como às vezes a família ainda conjeturava, embora
se apegasse a cada dia a uma explicação desanimadora, que era a falta de qualquer explicação
lógica...)” (Drummond, 1976: 83).
Notamos outros recursos discursivos como uma forte assonância no próprio título do conto
determinado pelo o: “Flor, telefone, moça”. Notamos também em outras partes do conto a presença
da aliteração, neste caso, marca o ritmo de continuidade, de rotina: “tem de tomar conhecimento da
morte. Toda hora está passando enterro” (Drummond, 1976: 76). Há uma constância do insólito e
assim citaremos alguns momentos em ele surge: “Parecia que o diabo da flor constituía para ela a
coisa mais preciosa do mundo, e que seu sossego eterno – admitindo que se tratasse de pessoas
mortas – ficara dependendo da restituição de uma simples flor” (Drummond, 1976: 80), “que ficara
rolando no pó e já não existia mais. As outras vinham de outra terra, não brotavam de seu estrume”
(Drummond, 1976: 83) e “De qualquer modo, havia no apelo uma tristeza úmida, uma infelicidade
tamanha que fazia esquecer o seu sentido cruel, e refletir: até a maldade pode ser triste”
(Drummond, 1976: 83).
Claro que estes elementos insólitos estão ligados ao nível diegético e para tanto tomaremos
por base o esquema elaborado por Maurice Jean Lefebve no seu estudo das figuras da diegese. O
estudioso dividiu a diegese em dois eixos. O primeiro eixo é o horizontal em que teríamos os
domínios indiciais ou simbólicos: a intriga, as personagens, o cenário e a ideologia. O primeiro
domínio do eixo horizontal é a intriga e esta é sustentada pelo rapto da flor. O segundo domínio é
das personagens. Todas as personagens, excetuando-se a moça e Carlos, não são nomeadas, a nosso
ver é porque o fato poderia ocorrer com qualquer um. O terceiro domínio é do cenário e, neste caso,
temos dois cenários: o primeiro é onde se encontram N1 e N2 e não é explicitado, o segundo
cenário, onde se passou a história que N2 está contando, é Botafogo. O quarto domínio é o da
ideologia, que acredito subjaz a toda constituição narrativa e a qual dedicaremos uma parte deste
artigo para fazer uma relação entre a forma que estamos estudando e a ideologia. O segundo eixo é
o vertical onde teríamos os domínios de desvio, isto é, como os índices se processam e se desviam
do grau zero da diegese. Estes desvios podem se produzir por defeito (desestruturação) ou excesso
(estruturação).

119

O insólito em questão – Comunicações Livres – Publicações Dialogarts – ISBN 978-85-86837-65-4

É claro que elementos da narrativa podem faltar ao esquema dos desvios elaborado por
Maurice Jean Lefebve, mas procuraremos, na medida do possível, fazer sua aplicação ao conto. O
desvio por desestruturação se dá por supressão-adjunção parcial, por ilogismo e por inversão. Com
relação à supressão-adjunção parcial podemos citar o que diz Lefebve “a sinédoque é aqui geradora,
não apenas de uma espectativa, mas de mistério: ela faz-se imagem do oculto” (Lefebve, 1980:
228). No conto Flor, telefone, moça a sinédoque é representada pela voz, que é a parte de um todo,
não deixando de ser, ao mesmo tempo, metonímia. O conto, por ser fantástico, mantém a dúvida
quanto aos fatos narrados até o final, como já vimos, apresenta também o ilogismo e a inversão, a
nosso ver, dá-se pela vingança da voz, porque no final do conto ela consegue o que quer, pois nunca
mais pediu depois que a moça morreu. Outra inversão que ocorre no decorrer da narrativa
presentifica-se através de dois momentos metaficcionais, pois falam da própria natureza do contar.
Ambas surgem em ocasiões distintas: uma no início do conto, feita pelo narrador Carlos, a outra
próxima da metade do conto feita pela narradora amiga de Carlos. Vejamos: “Não, não é conto. Sou
apenas um sujeito que escuta algumas vezes, que outras não escuta, e vai passando” (Drummond,
1977: 75) e “Você não vai me pedir a certidão de idade da moça, nem sua descrição física. Para o
caso que estou contando, isso não interessa” (Drummond, 1977: 77).
O desvio por estruturação se dá por repetição, por ambigüidade, por aproximação, por
simbolização ou metaforização. A repetição se dá pelo insistente pedido da voz. A ambigüidade se
dá logo no início, o N1 diz que não é conto, contudo é como a repetição da simbilante s pedisse
silêncio para que o alocutário ouça o que se vai dizer, vejamos: “Sou apenas um sujeito que escuta
algumas vezes, que outras não escuta” (Drummond, 1977: 75). A aproximação é de natureza
contrastante, trava-se um duelo entre a voz e a moça. A simbolização da flor é bastante intrigante,
uma vez que há a sugestão de N2 de que o nome da moça seria Margarida, portanto o nome de uma
flor, que é justamente o que a voz mais quer e consegue no final trágico do conto. Este conto utiliza
o método dramático de apresentação direta na maior parte de sua constituição, deste modo podemos
dividi-lo em três partes equivalentes a divisão tríplice de uma obra dramática: prólogo, episódio e
êxodo. É claro que estas etapas oscilam entre dois planos: o primeiro é o do presente e o segundo é
o da narrativa. No prólogo, tudo é primeiro plano, desde o começo do conto até a instauração do
diálogo entre N1 e N2 e é aqui que a figura desencadeadora de todo o conflito aparece: a flor.
Ao episódio pertence o plano do passado. O N2 assume então a narrativa e, no decorrer do
seu relato, imprime etapas. Vejamos
1. O narrador descreve as atitudes dos personagens, inclusive se ausenta em alguns
momentos dando-nos a impressão de que não é um fato em tempo passado e sim em tempo
presente. Subdividi-se em: a) Marcação espaço-temporal da personagem moça e indica o fato
nuclear que é o rapto da flor de onde partem todos os outros eventos; b) Ausência do narrador, em
alguns momentos, surgindo a apresentação dramática direta através dos diálogos entre a voz e a
moça. Há a volta do narrador para situar determinados fatos e fazer as devidas ligações da história
que está sendo contada; c) Relato da atitude dos outros personagens em relação a voz que deseja
insistentemente a devolução da flor que fora roubada de sua sepultura.
2. O narrador tece comentários finais a respeito do seu relato. Encerra-se desta forma o
episódio. Inicia-se, portanto o êxodo com a intervenção do então nomeado interlocutor Carlos onde
os dois planos se confundem e vão até o final do conto. O momento de tensão conflitiva típico do
drama se estabelece entre a personagem moça e a personagem flor, tendo como ponto de partida o
rapto da flor um: “gesto vago e maquinal” (Drummond, 1977: 77).
Com este fato central, todos os outros eventos estão relacionados e a vida da moça se
transforma completamente, acontecendo também a ruptura com o seu mundo equilibrado: “Voltou
para o quarto, para as suas obrigações” (Drummond, 1977: 78).
A tensão conflitiva se acentua pelo próprio desenrolar da história e pela caracterização da
moça. No princípio ela costumava passear e: “era distraída por natureza” (Drummond, 1977: 79).
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Em outro ponto intermediário do conto: “Andava pálida, sem ânimo para sair à rua ou para
trabalhar. Quem disse que ela queria mais ver enterro passando. Sentia-se miserável” (Drummond,
1977: 82). Chega-se ao clímax e final na penúltima linha: “morreu no fim de alguns meses exausta”
(Drummond, 1977: 84). O conflito gerador da tensão deu-se devido a um seqüestro inicial indicado
pelo “arrancar” da flor do cemitério, porém este não é o único seqüestro que a obra opera, a moça
também é sequestrada no final do conto, uma vez que: “a voz nunca mais pediu” (Drummond,
1977: 84).
Não havia saída para essa personagem que viu a sua vida mudar radicalmente e que não
encontrou um meio de se livrar da perseguição. Podemos dizer que o primeiro sequestro é
intratextual, pois se dá no interior da história. O segundo sequestro é extratextual e se dá pela
retirada da moça da narrativa. Não nos esqueçamos de que o leitor também é sequestrado; logo no
início temos a negativa que nos aguça a curiosidade, contudo não é só isso, a trama da história é tão
bem armada que ficamos “cativos” dela.
Um fato é certo: esta maneira de construção narrativa nos oferece um belo exemplo da
multifacética escritura drummondiana. Falar em aspecto ideológico, configurado no eixo horizontal,
não é apenas expor o aspecto sócio-político que uma determinada obra possui, é também ressaltar
como este aspecto está refletido em sua forma, por isso nas páginas anteriores fizemos um estudo
formal do conto, incluindo o aspecto estrutural, o aspecto fantástico e a relação estabelecida entre o
gênero narrativo e o gênero dramático.
Não pretendemos reduzir o conto a isto, uma vez que é um tipo de leitura que fazemos e
uma grande obra literária é inesgotável. No estudo estrutural, o modelo actancial nos forneceu os
dados necessários para dizer que a moça foi vítima de uma ação simples, maquinal, contudo o acaso
achou de pregar-lhe uma peça, uma voz, que não se sabe de onde veio, persegue a moça até a sua
morte, os adjuvantes da moça não conseguem ajudá-la e o narrador, por sua vez, não se
compromete. No estudo do fantástico, esta perseguição é entendida como sobrenatural, uma busca
insólita. É lógico que não se poderia dizer que alguém, sem um motivo concreto, estava sendo
perseguido e que nem a polícia encontrou uma solução. Além desses pontos, já vimos o diálogo dos
dois gêneros literários e a metaficção, há outros que rompem, como é típico do modernismo, com
toda aquela prática literária anterior em que não há a problematização dos ingredientes narrativos.
Vejamos um exemplo: “Carlos, eu preveni que meu caso de flor era muito triste” (Drummond,
1977: 84).
O aspecto ideológico perpassa todo o conto na sua estruturação narrativa e, às vezes, de
forma sutil. Vejamos como a polícia é mostrada e com o que ela estava preocupada naquele
momento: “A família não queria escândalos, mas teve de queixarse à polícia. Ou a polícia estava
muito ocupada em prender comunista, ou investigações telefônicas não eram sua especialidade – o
fato é que não se apurou nada” (Drummond, 1977: 81). A crítica àquele progresso esmagador,
àquele consumismo que torna as pessoas mais frias, mais mecanizadas e mais esvaziadas
existencialmente aparece: “Hoje em dia é impossível viver sem telefone, rádio e refrigerador”
(Drummond, 1977: 82). Há também a crítica àquelas religiões que se arvoram a serem donas da
verdade e que se apresentam como capazes de resolverem tudo: “Descobriu um medium fortíssimo,
a quem expôs longamente o caso, e pediu-lhe que estabelecesse contato com a alma despojada de
sua flor. Compareceu à inúmeras sessões, e grande era sua fé de emergência, mas os poderes
sobrenaturais se recusaram a cooperar, ou eles mesmos eram impotentes...” (Drummond, 1977: 83).
Assim, vários elementos povoam o conto: oponente, adjuvantes, objeto, o inusitado, a
perseguição, a procura, o mistério e uma saída possível. Um simples fato (o apanhar de uma flor)
enche de significações o redor da existência miúda de uma moça, cuja força é tornar-se personagem
intrigante de um caso que a amiga de Carlos relata. Não há só uma perda aqui, os objetos perdidos
são vários, começando pela voz que busca a flor que perdeu, a moça e a família perdem o sossego,
perde-se a esperança de encontrar uma solução para o caso e por fim a moça perde a vida e o conto
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perde a narrativa secundária (nuclear) que lhe deu vida. Este artigo teve por objetivo mostrar como
estão configurados no conto, via análise estrutural, o insólito. Para tanto procuramos nos basear em
autores que pudessem auxiliar a elaboração deste estudo. Acreditamos ter dado uma parcela de
colaboração para o estudo deste grande escritor que é Carlos Drummond de Andrade. Também
estamos certos de que um estudo desta natureza jamais pode ser dado por acabado, o leque está
aberto e é vasto uma vez que, como já dissemos, uma grande obra literária é inesgotável.
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UM MUNDO MARAVILHOSO ALÉM DOS MUROS DA ESCOLA:
O INSÓLITO COMO ESTRATÉGIA NARRATIVA EM
CONTO DE ESCOLA, DE MACHADO DE ASSIS
Lucicléia Sousa Silva Passos *
Patrícia Kátia da Costa Pina **

Livros são papéis pintados com tinta.
Estudar é uma coisa em que está indistinta.
A distinção entre nada e coisa nenhuma.
Grande é a poesia, a bondade e as danças...
Mas o melhor do mundo são as crianças,
Flores, música, o luar, e o sol que peca.
Só quando, em vez de criar, seca
(Fernando Pessoa, Liberdade)

Os trechos do poema “Liberdade”, de Fernando Pessoa, colocados como epígrafe, mostramnos como livros e estudos podem ser entediantes para as crianças. Segundo o eu lírico, melhor que
estudar é “brincar”, “dançar” e contemplar “flores”, “sol”, “música” e “luar”. Esta também era a
percepção do narrador de “Conto de Escola” que, inúmeras vezes, se via em dúvida entre ir à escola
ou se divertir nas ruas do Rio de Janeiro do século XIX. Para ele, era muito mais sedutor deixar-se
estar no “morro de S. Diogo” ou no “Campo de Sant’Ana” (Machado de Assis, 2008: 03). Nem
mesmo a surra de vara de marmeleiro, que seu pai lhe dera, fora suficiente para convencê-lo a ir
estudar, parecia que uma força sobrenatural o arrastava, o atraía ao mundo que se mostrava além da
janela, dos muros da escola. E é justamente na descrição do ambiente exterior à escola que se
instaura na narrativa de “Conto de Escola”.
No conto acima citado, o qual constitui nosso objeto de estudo, percebemos que o narrador
machadiano nos mostra uma abordagem crítica do universo escolar, contrariando, assim, a ideologia
da classe hegemônica vigente na sociedade brasileira oitocentista, a qual propunha a exaltação desse
universo. A escola era o local onde as crianças eram ensinadas a se comportarem de modo
“correto”, por isso, em sala de aula, priorizava-se a leitura de textos literários de cunho pedagógico,
cujo foco incidisse nas figuras antípodas do bom e do mau aluno. Aos poucos, a escola deixa de ser
apenas o espaço de aprendizagem e passa a ser cenário e tema recorrente nos textos literários, mas
sempre enaltecida.
Como bom contraventor que era, ou seja, sempre escrevia de forma a contrariar os padrões
estéticos estabelecidos e surpreender o leitor, Machado de Assis, por mais que não tenha escrito o
referido texto para o público infantil e juvenil, retoma aspectos do universo desses, a saber, a escola,
e por meio de um narrador adulto que rememora as vivências da infância, mostra como essa
*
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instituição de ensino era, no século XIX, um ambiente onde as crianças pouco se divertiam e onde
experimentavam a corrupção, a delação e a violência. Mostrava como o ambiente externo à escola
era maravilhosamente sedutor. É neste sentido que o insólito se manifesta na narrativa de “Conto de
escola”, pois como aponta García et al (2008: 02) citando Barthes, “toda literatura é insólita, pois o
signo literário é, de certo, modo traidor, decepcionante”, ou seja, na maioria das vezes, a ficção
contraria as expectativas do leitor no que se refere à representação de um determinado aspecto da
realidade. Assim, a representação machadiana da escola contraria, decepciona o padrão que
vigorava nos textos literários cujo cenário era o ambiente escolar.
Em face dessas constatações, nos propomos neste texto a discutir como o autor em tela
elabora uma imagem anti-hegemônica do ambiente escolar e uma visão enaltecedora das ruas do
Rio de Janeiro do século XIX na narrativa destacada, tendo como perspectiva o fato de a literatura
infanto-juvenil brasileira e o conceito de infância como momento de edificação do indivíduo, do
cidadão, terem surgido, no Brasil, com natureza conservadora, apresentando caráter pedagógico. O
foco de estudo será o conto publicado sob a forma de livro pela editora Cosacnaify e ilustrada por
Nelson Cruz, na qual as imagens parecem dar vida ao pensamento machadiano, parecem traduzir
com exatidão, por meio dos jogos de cores, a paixão do pequeno Pilar pela ruas cariocas, pela
música, pelo “vadio”.
Antes, porém, convém explicitar o que seja hegemonia e, para isso, nos apoiamos nos
estudos de Gruppi (2000: 1), o qual esclarece que Gramsci foi um dos teóricos marxistas que mais
enfocou o conceito de hegemonia tomando, porém, como base para as suas reflexões os estudos de
Lênin. O termo hegemonia, que é de origem grega, significa conduzir, ser líder, estar à frente, ou
seja, diz respeito à “capacidade de unificar por meio da ideologia um bloco social que não é
homogêneo” (Gruppi, 2000: 70). É por meio da ideologia que a classe dominante se mantém no
poder e com o mínimo de atrito com a classe dominada. Mais ainda, constrói nessa última um
sentimento de complacência, de aceitação, de conformidade com o status quo. Assim sendo,
percebemos que o conceito de hegemonia não está circunscrito apenas ao cenário político, mas diz
respeito também a fatores culturais, morais e a concepções de mundo; também está estreitamente
relacionado com o de ideologia e com aspectos econômicos, haja vista que a base econômica, que
Marx denominou estrutura, determina “uma complexa superestrutura política, moral e ideológica,
que é condicionada por essa base econômica da sociedade” (Gruppi, 2000: 3-4).
A classe que se mantém em hegemonia no âmbito econômico, atua no plano político,
cultural e dissemina concepções de mundo consonantes com seus interesses, não com os da classe
dominada e, por isso, mesmo é a ideologia da classe dominante que prevalece (Gruppi, 2000: 90).
Por conseguinte, como afirma Bakhtin (1997), a forma como cada indivíduo vê a si próprio é
construída ideologicamente. Neste sentido, a escola é um espaço de disseminação dessa ideologia, é
um espaço onde os sujeitos são ensinados a se portar de maneira aceitável pela classe hegemônica.
É natural, portanto, que os texto literários destinados ao público infantil e juvenil, surgidos no
século XIX, fossem escritos em conformidade com o ideal da classe hegemônica e contribuíssem
para formação de indivíduos que se sujeitassem às normas, que fossem obedientes e tivessem boa
índole.
Marx, conforme esclarece Gruppi (2000: 90) já havia postulado isso quando afirmou que a
classe dominante influencia e educa a classe operária segundo lhe é conveniente. Essa última,
entretanto, não é totalmente passiva, há dentro dela pessoas que se opõem à classe dominante e
põem em crise a ideologia desta última, pois como afirma Foucault (1999: 14) “onde há poder, há
resistência”. O poder se exerce, se disputa e o indivíduo que luta por poder é fruto desse poder, é
fruto do saber. Compreendemos, então, que a narrativa de Conto de Escola é anti-hegemônica por
não coadunar com os ideais da classe dominante, por ter como herói, como personagem principal,
um garoto que não se sujeitava às regras da sociedade, mesmo quando era punido por não se
comportar de modo devido. É um herói que prefere obedecer aos seus sentimentos, ao seu desejo de
ser livre, que sucumbe diante de uma força quase sobrenatural que o leva a seguir uma tropa de
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fuzileiros que está tocando na rua, ao ponto de cegá-lo, de fazê-lo esquecer-se de seus deveres, seus
compromissos, suas obrigações escolares. Aqui percebemos que novamente se instaura o insólito na
narrativa, podemos até mesmo apontar o personagem Pilar como uma figura insólita, pois ele é o
oposto do esperado para um herói de textos voltados para crianças ou que tenham o universo das
mesmas como cenário.
Textos como esses de Machado de Assis podem suscitar no leitor uma gama de emoções tais
quais as do personagem Pilar. Por isso, para evitar uma revolução por parte da classe subalterna é
que a dominante cercea-lhe a fala, determina o que se deve ler, age sobre o corpo da mesma
determinando gestos possíveis, sensações aceitáveis, hierarquizando, reprimindo, sobretudo, por
meio do ensino. Era a intenção da classe detentora do poder no Brasil oitocentista, evitar
revoluções, comportamentos “inaceitáveis”. A burguesia, portanto, invalida e proíbe o discurso e o
saber das massas se valendo da instituição escola (Foucault, 1999: 71). Por conta dessa barreira
criada pela classe dominante, Gramsci pensa que os intelectuais podem ser agentes de
transformação, de mudança, criadores de uma contra-hegemonia que arvora o lugar de hegemonia.
Para ele, os intelectuais são construtores, organizadores, persuasores permanentes da classe
dominada e que elevará a cultura dessa ao patamar de “cultura”. Ele entendia que uma cultura só era
tida como inferior enquanto a classe não tivesse consciência de que essa visão é social e
ideologicamente construída (Gruppi, 2000: 88; 91).
Os intelectuais seriam, então, dotados de uma especialização cultural, de uma visão ampla
do processo histórico e, por isso mesmo, porta-vozes ideais das massas (Gruppi, 2000: 88). Para
Focault (1999: 71) os intelectuais seriam os porta-vozes da massa, não porque essa não saiba se
expressar ou não perceba a realidade que o cerca, mas porque seu discurso não é socialmente aceito,
é barrado pela classe hegemônica.
Ao lermos as idéias de Gramsci exposta por Gruppi (2000) e as de Focault (1999),
percebemos que Machado de Assis assume a responsabilidade que compete aos intelectuais como
descrevem os estudiosos acima citados. E isso ele faz duplamente, pois além de ser um escritor
admirado por boa parte dos brasileiros, cuja voz, portanto, era socialmente legítima, era também
oriundo da classe dominada; mulato, conhecia bem as contradições e impasses que a massa
vivenciava. Por isso, denunciava de modo irônico, as mazelas da classe hegemônica e mostrava,
insolitamente, que a escola não era esse ambiente maravilhoso que a classe dominante queria incutir
na mente das crianças e dos responsáveis por elas. Ao invés de seguir o discurso oficial, de defender
a idéia de que crianças são adultos em miniaturas, que devem aprender a se comportar bem, a ter
boas atitudes, temos em “Conto de Escola” a defesa da liberdade de ser criança. Não se condena a
instituição escola, mas seus métodos, a postura dos professores, questiona-se a ausência da
diversão, diversão esta vista por Pilar da janela da escola.
Machado de Assis, portanto, em seus textos, apropria-se dos instrumentos de dominação
daquela classe, mas descaracteriza-os. Assim o faz em “Conto de escola”. Enquanto a Literatura
Infanto-juvenil brasileira que surge no século XIX, privilegiava obras, textos repletos de
personagens heróicos, valentes, invencíveis, muito mais próximos dos deuses, do que de seres
humanos, Machado elege o oposto. Seus heróis são corrompíveis, adotam posturas inadequadas,
passam “cola” para os colegas em troca de moedas de prata.
É de fato o extremo dos demais textos que tinham a escola como cenário das narrativas,
enquanto nestas notava-se o “domínio quase absoluto da exemplaridade, da rigidez de limites entre
certo/errado, bom/mau, etc”, o pequeno Pilar declara explicitamente admirar os garotos sem
compromisso (Coelho, 2000: 20). A educação no XIX, portanto, era rígida e pretendia encurtar o
período de imaturidade da criança, por isso, os bons textos literários eram aqueles que pudessem
induzir a criança a assumir atitudes e posturas de adultos, ou seja, como disse Focault (1999: 73) as
escolas eram verdadeiras prisões. O texto machadiano ora discutido exalta a infância, a liberdade, o
brincar pelas ruas e isso é retificado nas ilustrações de Nelson Cruz, que prefere as cores vibrantes e
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cheias de vida para retratar os ambientes exteriores à escola. E como se todos os lugares fossem
alegres, mágicos e cheios de vida, exceto o ambiente de ensino. Assim, percebemos que texto e
ilustração se unem para instaurar o insólito na narrativa em enfoque.
Diante disso que podemos dizer? Reafirmamos que no século XIX, a escola passou a ser
tema de muitos livros, os quais reforçavam a “sua função pedagógica na polaridade das figuras
antípodas do bom e do mau aluno” (Zilberman; Lajolo, 1993: 251).
Contudo, em “Conto de escola”, publicado em 1884 e integrado ao livro “Várias Histórias”
em 1896, Machado de Assis caminha na contramão do que era proposto, ou melhor, muito à frente
de seu tempo (Garcia; Silva, 1999: 47). O tema é a escola, mas esta é descrita como um ambiente
monótono, em que as atividades realizadas são coercitivas e em nada estimulam a criatividade do
aluno. O personagem principal, Pilar, não é um exemplo de garoto, não é bem comportado, nem
aplicado aos estudos. Também não se situa como bom ou mau, é apenas humano e como todo ser
humano Pilar tem suas qualidades, mas também seus defeitos. E é ele – Pilar – o personagem
principal quem nos mostra o ambiente sombrio da escola e o ambiente sedutor, capaz de embriagar
a alma, que existe além dos portões de sua escola. É dessa forma, então, que se percebe o insólito
nesse texto machadiano, quando personagens e atitudes tomadas por este contrariam o real, o
esperado.
Convém destacar, mais uma vez a genialidade de machado, o qual para conferir mais
veracidade ao que está sendo narrado, para que a história não seja tida como invençã de criança,
elege um narrador adulto, que volta no tempo para nos contar suas experiências como aluno. Notese: “O ano era de 1840. Naquele dia-uma segunda-feira, do mês de maio- deixei-me estar alguns
instantes na rua da Princesa onde iria brincar a manhã” (Machado de Assis, 2008: 3). O vocábulo
“naquele” dá-nos essa referência de fatos sucedidos há muito tempo. Esse ponto de vista espacial
em que o narrador-adulto está no futuro e volta ao seu passado é uma estratégia que confere poder
de persuasão à narrativa de “Conto de escola” (Llosa, 2006: 81).
Pilar, que estava em dúvida sem saber se ia à escola ou se ia brincar, escolhe ir para escola
apenas porque recorda da surra de vara de marmeleiro que levou do pai porque dois dias antes havia
“filado” aula. Mas sua vontade de ir à escola era tamanha que chegou atrasado e subiu a escada com
cautela para que o mestre Policarpo não percebesse seu atraso (Machado de Assis, 2008: 5).
Tão interessantes eram as aulas que o garoto Pilar se distraía observando as diferentes
atitudes do nariz do professor ou observando pela janela, como se percebe no trecho em que se
mostra arrependido por ter ido ao ambiente de ensino:
Com franqueza, estava arrependido de ter vindo. Agora que ficava preso, ardia por
andar lá fora e recapitulava o campo e o morro, pensava nos outros meninos
vadios, o Chico Telha, o Américo, o Carlos Escadinhas, a fina flor do bairro e do
gênero humano. Para cúmulo de desespero, vi através das vidraças da escola, no
claro azul do céu, por cima do morro do Livramento, um papagaio de papel, alto e
largo, preso de uma corda imensa, que bojava no ar, uma coisa soberba. E eu na
escola, sentado, pernas unidas, com o livro de leitura e a gramática nos joelhos.
(Machado de Assis, 2008: 8; 10)

Percebemos nesse trecho que o menino Pilar além de se arrepender por ter ido à escola, se
revela como um personagem insólita, porque contraria o padrão de comportamento proposto ou
esperado pela classe hegemônica num herói do universo inanto-juvenil. Ele admira e diz que tem
como modelo “da fina flor do gênero humano” meninos vadios. Pilar se mostra atraído, seduzido
pelas belezas das ruas, pelas brincadeiras e se vê tolhido do prazer da diversão por ter que ficar na
escola sentado fazendo exercícios gramaticais. Ao criar essa história, com um narrador tão singular,
Machado se revela como uma voz que combate a imagem de escola, de bom comportamento que a
classe hegemônica tentava disseminar. A atitude machadiana se enquadra no que Gruppi (2000: 92)
denomina bricolage, ou seja, “assume elementos da cultura dominante para reelaborá-los, ligá-los
126

O insólito em questão – Comunicações Livres – Publicações Dialogarts – ISBN 978-85-86837-65-4

de forma diferente, até fazê-los assumir significações diferentes ou até mesmo o oposto”. Desse
modo, ao usar como personagem um professor que aplicava castigos corporais e que mantinha
disciplina por meio de ameaças e violência física, Machado não apóia essa conduta, ele a reelabora
e mostra a crueldade que permeava o espaço escolar (Garcia; Silva, 1999: 47). Essa crueldade é
bastante notória quando, após a delação de Curvelo, o professor Policarpo pune, fisicamente,
Raimundo e Pilar e os humilha perante a classe. Observe:
Estendi-lhe a mão direita, depois a esquerda, e fui recebendo os bolos uns por cima
dos outros, até completar doze, que me deixaram as palmas vermelhas e inchadas.
Chegou a vez do filho, e foi a mesma cousa; não lhe poupou nada, dous, quatro,
oito, doze bolos. Acabou, pregou-nos outro sermão. Chamounos semvergonhas,
desaforados, e jurou que se repetíssemos o negócio, apanharíamos tal castigo que
nos havia de lembrar para todo o sempre. E exclamava: Porcalhões!tratantes!faltos
de brio!Eu por mim, tinha a cara no chão, não ousava fitar ninguém. (Machado de
Assis, 2008: 24-5)

A frase de Pilar ao fim da narrativa – “Raimundo e Curvelo, que me deram o primeiro
conhecimento, um da corrupção, outro da delação” – é a confirmação da visão anti-hegemônica e
insólita de Machado acerca do ambiente escolar, evidenciada por meio do narrador adulto-menino
(Machado de Assis, 2008: 28). Essa visão machadiana da escola é reafirmada em “Conto de escola”
publicado pela Cosacnaify em forma de livro. Nessa edição, os ambientes escolares são ilustrados
com cores escuras, pesadas, para denotar a monotonia de Pilar na escola, enquanto as ruas, os
fuzileiros e seus tambores são mostrados com cores fortes, vibrantes e alegres.
Machado de Assis, em “Conto de escola”, escolhe como narrador um personagem que
contraria os estereótipos dos personagens que permeavam a literatura infanto-juvenil brasileira. O
jovem Pilar era um amante das ruas, um admirador dos garotos vadios e que aprendeu na escola
sobre delação, corrupção e violência. Foi humilhado pelo professor porque aceitou uma moeda de
prata para ensinar a lição a Raimundo, o filho do professor Policarpo. Delatados por Curvelo que
queria a simpatia do professor, Pilar e Raimundo receberam duros golpes de palmatória. Contudo,
ao tomar a escola como tema de seu conto, Machado não defende o sistema rígido de ensino que
vigorava em sua época. Ele aponta a formação ideológica e inadequada do caráter das crianças,
desvela as mazelas, as maldades humanas. É por este motivo que ousamos afirmar, com base nos
estudos de Barthes e Garcia, que o insólito se instaura nessa narrativa.
Como aponta Bakhtin (1997), todo ato comunicacional é socialmente dirigido. No caso de
Machado esse ato comunicacional dirige-se a seu público leitor de modo a conscientizá-lo do que a
classe hegemônica tentava impor. Buscava mostrar que todo ser humano possui suas virtudes, seus
defeitos e que era necessário repensar o espaço escolar, a atuação dos professores e o desprazer que
imperava nesse ambiente. Concluímos, então, que Machado de Assis, ao mostrar os dissabores da
instituição escola, à luz da teoria de Gramsci e de Focault, revela-se como um intelectual que tenta
libertar a massa leitora, tentando auxiliá-los a pensarem por si mesmos. É, portanto, uma voz antihegemônica e insólita, que ecoou no século XIX e ecoa até os dias atuais. É uma voz que não
reafirma o sólito, o habitual, o tradicional, em sua época, mas que reverbera o insólito, o que é
contrário às regras, à tradição literária infantil e juvenil oitocentista (BRAZ, 2008)
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MURILO RUBIÃO, O INTANGÍVEL
Marcelo Pacheco Soares ∗

Entrada
A falsidade de um juízo não chega a constituir, para nós,
uma objeção contra ele; é talvez nesse ponto que a nossa
nova linguagem soa mais estranha. (Nietzsche)

Ler Murilo Rubião... apreender o inapreensível.
A ânsia do ser humano por saber o faz sempre buscar, por vezes de modo inadvertido, a
compreensão dos fatos, não o permitindo admitir a existência do incompreensível, a possibilidade
de que algo escape indefinidamente da sagacidade do pensamento que nossa prepotência acredita
infalível. Talvez resida neste desafio sem solução o fascínio exercido pelos quadros de Dalí, pelos
filmes de Buñel, pelas letras de Kafka, pelas notas de Jocelyn Pook. Queremos entender, queremos
sempre entender, queremos o controle veementemente negado: e é este o risco que assumimos
frente à obra de Murilo Rubião, mesmo que reconheçamos a nossa iminente derrota; somos guiados
pela sede infindável da descoberta, pela necessidade de desvendar o enigma que o texto-esfinge
apresenta como desafio para que a hermética passagem se nos abra, porque do contrário nos
sentimos violentamente devorados; agimos apenas como humanos que somos e, exatamente por
sermos humanos, não poderíamos agir de modo diferente – ignoramos, ou fingimos ignorar, que
talvez a obra em questão não se sujeite a este ensaio de revelação, não suporte que o insólito seja
arranjado de modo a ganhar (ou forjar) sentido.
Porque a obra de Murilo Rubião estará marcada pela denúncia do absurdo que o mundo é. A
repentina manifestação que sua escrita promove daquilo que cotidianamente escapa do nosso
entendimento evidenciará exatamente a pequenez deste ser humano e seu olhar pouco eficiente,
cujas experiências de compreensão totalizadora dos significados insólitos destes significantes
jamais se concluem, como jamais se concluem os projetos cultivados pelos personagens murilianos,
como jamais se concluíram as próprias obras de Rubião (que reescritas ainda seriam eternamente se
eternamente vivesse o seu autor, que reescritas ainda são em cada leitura sofrida), como tampouco
se concluirá jamais esta nossa humilde e quiçá estéril tentativa de alcançar...

Um meta-conto
∗
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Ando com um medo pavoroso de estar caindo na
habilidade, no simbólico. (Rubião)

Buscar uma alternativa para em curto espaço propor leitura, ou certa tomada de ciência que
seja, da obra do contista mineiro Murilo Rubião é tarefa das mais penosas. Apostamos então num
olhar mais detido sobre o conto “Marina, a Intangível”, crendo encontrar nele elementos que – a
partir do trabalho de composição de um poema arduamente empreendido pelo protagonista José
Ambrósio, por meio também de referências outras que nos surgem como pistas no decorrer do texto
– desvelem, ainda que timidamente, a arte da narrativa de Rubião.
É verdade que não somos os primeiros a apontar “Marina, a Intangível” como
metalinguagem, a entendê-lo instrumento de concepção da contística muriliana. Segundo Jorge
Schwartz, este conto “possibilita inferir uma teoria da criação poética peculiar a Murilo Rubião”
(Schwartz, 1981: 86) e, acrescenta ele, tal narrativa “pode ser considerada [...] como alegoria do
fazer muriliano” (Schwartz, 1981: 88). Em sua análise, Schwartz defende que José Ambrósio, em
sua relação com a escrita, põe em xeque a sua própria poética e, “ao questionar o seu fazer, dá ao
conto um elevado teor metalingüístico” (Schwartz, 1981: 84).
Corroborará ainda esta idéia a pesquisadora Suzana Cánovas, ao estudar em Rubião “o
mistério da criação literária, que é tema de ‘Marina, a intangível’, que explicita a idéia de literatura
como maldição, à qual o autor se refere, uma vez que não há um genuíno prazer na criação artística”
(Cánovas, 2006: 14).
Por fim, também Cláudia Helena Ribeiro Pessanha chegou a conclusão semelhante, o que a
fez afirmar que este conto “associa a intenção do personagem de produzir um texto à realização do
próprio conto, o qual pode ser considerado como a própria história absurda que o personagem se
propõe a produzir” (Pessanha, 1996: 173). Ao que ainda acrescenta: “É claro que a dificuldade do
personagem de ‘Marina, a Intangível’ [...] de produzir um poema pode ser associada a uma suposta
dificuldade de Murilo Rubião produzir seus textos” (Pessanha, 1996: 173).
Não que sejamos simpáticos a leituras conduzidas pelo biografismo, entretanto, além de não
esquecer que analisamos aqui um conto que nos parece ter um franco teor autobiográfico ou autoanalítico, não podemos nos esquivar dos dados extra-textuais que corroboram a assertiva de Ribeiro
Pessanha acima citada, dados que elevam a suposta dificuldade de produzir textos a fato: Murilo
Rubião a sofria (é possível que além dos níveis normais) à época em que compôs esta narrativa,
conforme confessará em troca de correspondência com o modernista Mário de Andrade, em 17 de
dezembro de 1943:
Mário de Andrade,
Junto a esta, segue o meu último conto – “Marina, a Intangível”. Desejava muito a
sua opinião sobre ele, pois é o primeiro trabalho que consigo realizar, depois de
uma inatividade forçada de cinco meses. Andei com a vida complicada e
embaraçado pela complicação de outras vidas. (Moraes, 1995: 48)

As outras vidas mencionadas são compromissos profissionais e familiares que se unem às
recentes queixas de Rubião referentes à dificuldade para escrever, como por exemplo a de carta
anterior, datada de 23 de julho do ano corrente:
Infelizmente, escrever é para mim a pior das torturas. Uma simples carta, como
esta, me custa sangue, suor e um sacrifício imenso. Arranco, de dentro de mim, as
palavras a poder de força e alicates. Por outro lado, a minha imaginação é fácil,
estranhamente fácil. Construo os meus “casos” em poucos segundos. E levo meses
para transformá-los em obras literárias. (Moraes, 1995: 40)

“Marina, a Intangível” enquanto metáfora do fazer poético de Murilo Rubião...
Consideramos que esta é uma premissa que pode render mais frutos do que, por exemplo, as quatro
páginas que Schwartz destina ao tema. Em primeiro lugar, porque o processo de criação de que José
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Ambrósio faz uso no conto nos parece insólito o suficiente para de fato gerar resultados
semelhantes aos contos que o autor Rubião nos tem a oferecer. Em segundo, porque acreditamos
que muitas das influências sofridas por Murilo Rubião, reconhecidas ou não pelo autor, podem ser
deduzidas, seja por genuína relação intertextual, seja por uma associação de idéias mais livre e sutil,
a partir da leitura do próprio conto.

Ecos
Los [libros] de ficción abarcan un solo argumento, con
todas las permutaciones imaginables. (Borges)

No conto em análise, percebemos a sugestão da presença de um dos principais nomes da
Literatura Fantástica classificada hoje como tradicional: Edgar Alan Poe. Primeiro, porque não nos
é difícil aproximar a figura do poeta desconhecido, que surge à janela do local de trabalho de José
Ambrósio na madrugada e que Schwartz muito a propósito reconhece como metáfora da inspiração,
à imagem de um corvo: em sua descrição do personagem, o narrador prioriza o rosto, o qual é
ocupado “por um nariz grosso e curvo” (Rubião, 1999: 80), detalhe que será ainda ressaltado em
outra passagem, reiteração que suscita a idéia de que este traço pode ser mais que detalhe. Segundo,
porque observamos que a primeira imagem do corvo em cena no poema de Poe é vislumbrada
também através da janela e é precedida de duas pancadas que o poeta acredita que se dê à porta,
não obstante verifique que não há ninguém na entrada: “vejamos / A explicação do caso misterioso /
Dessas duas pancadas tais” (Poe, 1986: 902) (elegemos, por motivo que logo adiante ficará claro, a
tradução para o português realizada por Machado de Assis) – som semelhante (na quantidade e na
eleição vocabular) às “duas pancadas longas e pesadas” (Rubião, 1999: 77) que o em princípio
inexistente sino do relógio da igreja emite para quebrar o silêncio da madrugada. Aliás, a
madrugada é o mesmo período da noite que climatiza o poema (com diferença neste caso de duas
horas, haja vista que o conto de Rubião começa às duas da manhã e os versos de Poe decorrem à
meia-noite, o que também é significativo, porque coloca a obra de Rubião à frente temporalmente
da de Poe). E se tais elementos não bastam, vale dizer que a ausência de Lenora chorada pelo poeta
encontra par no conto de Rubião na ausência de Marina.
Ora, afirmamos acima que a obra de Poe está incluída no que chamamos de Literatura
Fantástica tradicional. Diante do aspecto controverso que acaba por reger as nomenclaturas neste
espaço da crítica, devemos selecionar um pressuposto teórico que deixe nossa análise mais
explícita. Escolhemos Jean Paul Sartre, cujo artigo “Aminabad” coloca em oposição as Literaturas
Fantásticas dos séculos XIX e XX, nomeando-as respectivamente tradicional e contemporânea.
Esta, na qual Sartre se atém, em meio a outros traços, caracteriza-se pela ausência do espanto,
espanto que não tem sustentabilidade porque a existência de qualquer elemento fantástico num
determinado espaço, segundo Sartre, requer que este espaço inteiro seja necessariamente de mesma
natureza, ou seja, fantástico igualmente. Ao analisar, por exemplo, certo texto que apresentaria um
cavalo com a capacidade de falar, Sartre sentencia: “se conseguir convencer-me que o cavalo é
fantástico, então também as árvores, a terra e o rio são fantásticos, mesmo se nada me dissestes a
respeito” (Sartre, 1968: 17). Conclui Sartre que o fantástico “ou não existe ou estende-se a todo o
universo” (Sartre, 1968: 17). Em conseqüência deste ponto de vista, a Literatura Fantástica
contemporânea dispensaria a hesitação, que Tzvetan Todorov, pouco após a divulgação da teoria
sartriana, defenderia como primordial para a construção do fantástico tradicional, o qual ele se
dispõe a estudar.
O divisor de águas entre as duas formas de narrativa fantástica é o escritor tcheco Franz
Kafka, autor que Sartre considera como expoente inaugural da Literatura Fantástica
contemporânea, no tempo que Todorov reconhece que sua teoria já não suporta essa qualidade de
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escrita: “A narrativa kafkiana abandona aquilo que tínhamos designado como a segunda condição
do fantástico: a hesitação representada no interior do texto, e que caracteriza especialmente os
exemplos do século XIX” (Todorov, 1975: 181).
Ora, não são poucas as semelhanças entre Rubião e Kafka, desde a forma de narrar os contos
até o próprio enredo de alguns. Todas as narrativas em que há atribuição de culpa sem evidências, e
não são poucos os casos – e como exemplos, podemos citar “Mariazinha”, “D. José não era”, “A
lua”, “Botão-de-Rosa”, entre outros; segundo Peçanha, “o personagem muriliano aparece
condenado desde sempre por uma maldição que prescinde de sua culpa” (Pessanha, 2002: 173.) – já
fariam lembrar o romance O processo, entretanto, o conto “A cidade” acende uma aproximação
ainda maior porque neste o protagonista Cariba, tal qual Joseph K., desconhece o teor das acusações
que explicariam a perseguição da justiça. Também o conto “A fila”, no qual o personagem principal
passa meses esperando a sua vez para entrar numa empresa e ter audiência com o gerente, pode ser
comparado a “O castelo” de Kafka, em que um agrimensor é contratado para realizar certo serviço
mas esbarra em inúmeros obstáculos e não consegue penetrar no local de trabalho. Ainda mais
notório é o caso da novela de Kafka “A metamorfose”, cujo tema é explorado em diversas
narrativas de Rubião, desde as transmutações físicas do personagem título de “Teleco, o coelhinho”
até a constante mudança de nomes que diversos personagens sofrem (fenômeno que ocorre, por
exemplo, em “Os três nomes de Godofredo” e no próprio conto base de nossa pesquisa: “Marina, a
Intangível”). Entretanto, a principal semelhança entre os dois autores reside na característica que
perpassa toda a obra de ambos: a falta de espanto diante do insólito (a qual Sartre se referia ao
definir o fantástico contemporâneo), a total supressão da hesitação todoroviana, enfim, o efeito que,
em Murilo Rubião, Davi Arrigucci Jr. chamou de “o seqüestro da surpresa” (Arigucci Jr, 1987: 19).
Mas apesar desta sensível afinidade, Rubião negará em entrevista ao editor José Adolfo de
Granville Ponce que a obra tcheca tenha exercido algum papel relevante na construção da sua:
Eu fui conhecer o Kafka em 1943, e ele não teve influência sobre a minha literatura
porque eu já fazia este tipo de literatura. Tive notícia de sua existência numa carta
de Mário de Andrade. [...] Eu só fui ler o Kafka completo quando trabalhei na
Embaixada brasileira na Espanha, entre 1956 e 60. (Rubião, 1999: 275-6)

E teoriza:
Eu tive uma série de influências de escritores que influenciaram Kafka. De livros
como, por exemplo, a Bíblia, o Velho Testamento. Os judeus lêem muito o Velho
Testamento. Também a mitologia e os contos do folclore alemão, como as histórias
de fadas, em que era normal a transformação de uma pessoa em animal e viceversa. O conto “Teleco, o coelhinho” foi fruto de leituras demoradas da mitologia e
do mito de Proteu que, por detestar predizer o futuro, transformava-se em animais.
A metamorfose, de Kafka, é a mesma coisa. (Rubião, 1999: 7)

Todavia, este fora discurso posterior, já pensado para elucidar a situação que, afinal,
aparentemente o incomodava. Sua reação primeira, talvez a mais genuína, é confessada novamente
em correspondência com Mário de Andrade: “Li O processo, de Kafka, para o qual você me
chamou a atenção em sua carta. E estou apavorado, sentindo a influência dele sobre os temas que
estou urdindo” (Moraes, 1995: 42-3).
Por outro lado, talvez esta seja uma informação despicienda. Trabalhar a intertextualidade
como categoria dependente da consciência do seu autor é lançar por terra toda a evolução que a
semiótica trouxe aos estudos literários. Ora, é inegável que, sejam frutos de influências similares,
advenham de insuspeitas idéias coincidentes, são precisamente as características que mantém em
comum com Kafka o que vêm a alçar a escrita de Rubião ao posto de co-responsável pela
modernização da Literatura Fantástica, ao lado de nomes como Gógol, García Márquez, Cortázar,
Bioy-Casares, Borges. E este processo de recriação só pode se dar a partir de um material primário,
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qual seja, o fantástico tradicional, o que justifica finalmente que tenhamos encontrado Edgar Alan
Poe na narrativa que encaramos expositora do fazer literário de Rubião.
Quanto a isso, falávamos, na verdade, do elo intertextual que descobrimos entre “Marina, a
Intangível” e “O corvo”. Quiçá tenha sido este poema a primeira composição literária a ganhar uma
confissão a respeito do processo de criação que a gerou, o que está registrado em artigo que o
próprio Poe tornou público sob o título “A filosofia da composição”. E encontrar neste conto de
Rubião que nós defendemos como metalinguagem justamente o poema cuja composição Poe, numa
atitude pioneira, metalingüisticamente descreveu é ainda mais expressivo, é mesmo (arriscamo-nos
a dizer) uma evidência a ser acrescentada de que nossa exposição procede; mesmo porque, ao
menos uma das considerações feitas pelo escritor norte-americano dialoga com o processo criativo
de Rubião: a que trata do efeito provocado por uma obra em função da sua dimensão. Afirma Poe:
Se uma obra literária é muito extensa para ser lida de uma só assentada, devemos
resignar-nos a eliminar o efeito, soberanamente decisivo, da unidade de impressão;
porque quando são necessárias duas assentadas, interpõem-se entre elas os assuntos
do mundo, e o que chamamos de conjunto de totalidade cai por terra.
[...]
No que se refere às dimensões, há, evidentemente, um limite positivo para todas as
obras literárias: o limite de uma só sessão. (Poe, 1985: 12)

A exclusiva dedicação de Murilo Rubião ao conto, e contos em geral relativamente curtos –
a exceção mais notória é o conto “A fila”, o mais longo de Rubião, cuja dimensão, incomum aos
padrões murilianos, parece ser a representação estrutural da própria extensão da fila de espera –
deve-se o efeito imposto por sua obra. Em contido espaço, Rubião buscava na economia a clareza
narrativa que contrastava com seus enredos insólitos, a fim de provocar de forma intensa a
imposição do caso irreal a que se refere Mário de Andrade.
Há, além disso, outro trecho da auto-análise de Poe, este sobre a aparição do corvo, que nos
deixa atentos: “conferi à entrada do corvo um matiz fantástico, aproximando-se já do cômico, pelo
menos até onde meu assunto permitia” (Poe, 1985: 17). Neste aspecto, Rubião e Kafka se
diferenciam categoricamente. Enquanto este nos apresenta um insólito que não permite riso, aquele
por vezes traz o fantástico com boa dose de humor, o que, aliás, o aproxima sobremaneira de outro
narrador: o machadiano. Não é por acaso, inclusive, que elegemos para esta pesquisa a tradução de
Machado de Assis do poema “O corvo”. Até a primeira publicação de “Marina, a Intangível”, em
1947, ou até a primeira versão a que se tem acesso, de 1943 (a versão mais antiga deste conto de
que se tem notícia foi enviada em anexo à carta que citamos de Rubião a Mário de Andrade e
encontrava-se nos arquivos pessoais deste), havia para a língua portuguesa sete traduções do texto:
além da de Machado, de 1883, e dos dois importantes trabalhos de Fernando Pessoa, de 1924, e
Milton Amado, de 1943, já circulavam versões de Alfredo Ferreira Rodrigues (1914), João Kopke
(1916), Emílio de Meneses (1917) e Gondin da Fonseca (1918). Dentre todas, apenas a versão de
Machado traz em seus versos ipsis verbis a expressão que usamos inicialmente para aproximar os
dois textos: duas pancadas. É então precisamente a versão de Machado um acessório para
autenticar a aproximação intertextual que propomos entre o conto de Rubião e o poema. E se nossa
opção parece menos científica, há um fato que a poderia legitimar: nenhum escritor merece tanta
atenção declarada de Rubião quanto o Bruxo do Cosme Velho (é pois até oportuno que um contato
com Poe se desse por intermédio da tradução machadiana) e seria inadmissível tratar a poética
daquele sem este: “Eu cheguei ao fantástico exatamente por ter começado pelo Machado. Sem ele
eu não chegaria ao fantástico nunca.” (Rubião, 1982: 3), declara o escritor mineiro.
Rubião se mostra um afeito leitor de Machado, por exemplo, no conto “Memórias do
contabilista Pedro Inácio”, no qual a epígrafe retirada das Memórias póstumas de Brás Cubas e
retomada por reformulação no próprio texto já ratifica as intenções autorais. A qualidade de morto
que age como vivo d’“O pirotécnico Zacarias” lembra também o defunto-autor Cubas. O conto “O
bom amigo Batista” nos leva à relação dos dois amigos personagens de “Pílades e Orestes”. E a
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estrutura de “Ofélia, meu cachimbo e o mar”, com a confissão do narrador de que contara uma
mentira, já foi outrora aproximada da de “O esqueleto”, outro conto machadiano. E não é apenas em
relações específicas que encontramos Machado em Rubião, mas também na ironia que o narrador
deste adota por vezes, provocando o citado humor que afinal faz de Rubião manifesto discípulo de
Machado. A escolha mesma do nome Marina para a personagem cuja presença se evoca na
narrativa-chave de nossa análise nos remete ao conto quase homônimo “Mariana”, de Machado, o
qual se inicia com a pergunta “Que será feito de Mariana?” (Machado de Assis, 1997: 65) e cujo
desenrolar oferece uma cena que lembraria a atmosfera dos contos de Rubião. É claro que, em
Machado, a descida da imagem de Mariana retratada, do quadro em que se encontrava para o sofá,
onde conversa com Evaristo, é um recurso narrativo que por comodidade se classifica como figura
de linguagem, contudo, seria curioso pensar se, na pena de Rubião, este trecho não ganharia valor
outro, como as palavras de Cervantes reescritas no borgiano Quixote de Pierre Menard.
Mas, indubitavelmente, o conto de Machado de Assis que desempenha papel de útero para
“Marina, a Intangível” é “O cônego ou metafísica do estilo”. Neste, enquanto o cônego Matias
lapida o sermão que está incumbido de escrever, o narrador convida o leitor a literalmente visitarlhe a cabeça para perscrutar nos lóbulos cerebrais o processo criativo do escritor. Este procedimento
traz ao texto o mesmo poder de exposição do fazer poético que nos propomos a investigar em
“Marina, a Intangível”.
O caráter metalingüístico, aliás, é apenas a primeira semelhança entre os dois contos. Assim
como Machado de Assis inicia a sua narrativa com trechos do “Cântico dos Cânticos”, poema do
Antigo Testamento de autoria atribuída ao Rei Salomão, também Murilo Rubião retira desta fonte a
sua epígrafe bíblica. E se no espaço epigráfico as seleções não são idênticas, por outro lado, dos
dois versículos escolhidos por Machado, um surge no corpo do texto muriliano: trata-se exatamente
da chave para a composição do poema dedicado à Marina, conforme explica o poeta: “A existência
de Marina está neste trecho dos Cânticos: ‘Eu vos conjuro, filhas de Jerusalém, que, se encontrardes
o meu amado, lhe façais saber que estou enferma de amor’” (Rubião, 1999: 82).
Na versão enviada a Mário de Andrade, ainda sem epígrafe, o fragmento em questão é outro.
Segundo o poeta, “Marina vive num trecho da Bíblia: ‘Os seus cabelos são como os rebanhos de
cabras que subiram do monte Galaad’” (Moraes, 1995: 159), entretanto, há no fim do conto uma
cena, mais tarde suprimida, em que o poeta cita outro suposto versículo bíblico:
ainda vi, trepado no muro, o homem de cara plácida. Estava com os braços abertos
e, triste, apelava para mim, sobraçando uma enorme Bíblia. Lia com uma voz
compassada e grave: “Eu vos conjuro, filhos de Jerusalém, pelas cabras monteses e
veados do campo, que não perturbeis à minha amada o seu descanso, nem a façais
despertar, até que ela se queira erguer. (Moraes, 1995: 164)

O versículo citado é um estribilho do “Cântico dos Cânticos” que se repete em três
oportunidades e não é dito por nenhum dos dois amantes, é uma exclamação do poeta. Entretanto, a
citação do poeta do conto de Rubião não é fiel, apresenta alterações significativas quanto ao gênero
do vocativo e a menção à criatura amada (ao invés do próprio sentimento em si), como podemos
averiguar comparando-a com o texto bíblico: “Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e
corças do campo, que não desperteis nem perturbeis o amor, antes que ele o queira” (Cântico dos
Cânticos, 2: 7).
As primeiras palavras deste versículo são as mesmas do outro, aquele utilizado por Machado
em seu conto e que Rubião aproveitará na íntegra nas versões futuras, talvez para tornar mais
evidente a relação que se criará, entre o seu texto e a obra machadiana “O cônego ou metafísica do
estilo”, a partir do livro do Rei Salomão. Corrobora aliás a nossa posição geral a proposta de
Cánovas: “‘Marina, a Intangível’ funciona como uma espécie de duplo especular tanto do ‘Cântico
dos Cânticos’ como de ‘O cônego ou metafísica do estilo’, de Machado de Assis.” (Cánovas, 2006:
11) Todavia, se no conto de Machado a referência ao poema é feita em função do campo semântico
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religioso (o qual espera-se que reja o raciocínio do cônego) e da procura central do personagem (a
do adjetivo perfeito para determinado substantivo, que é tratada como um encontro de amor entre as
palavras, amor cantado por Salomão), a busca de José Ambrósio pela obra está longe de ser
conduzida por um discurso lírico, visto que esta é intangível, não por um platonismo anacrônico,
afinal a figura de Marina não é arquitetada sob uma ótica romântica, mas em função de um diálogo
inverso com os dois textos citados, o que já fica claro na deturpação das palavras bíblicas verificada
no citado trecho mais tarde suprimido do conto. Tal inversão, ao eliminar o encontro perfeito entre
o casal ou entre as duas palavras, evidencia, além da degradação do relacionamento amoroso
(aflição que se propagará nos personagens dos contos de Rubião), o conturbado encontro entre o
autor e a obra, obra cuja autonomia prevalece sobre a vontade do artista de compô-la porque o
descanso desta não deve ser perturbado até que ela se queira erguer.
Outro diálogo entre os dois contos encontra-se na fonte de inspiração dos personagens:
enquanto não descobre a palavra procurada, o cônego, assim como José Ambrósio, busca a janela
para tentar alcançar a solução para o seu problema. Obtém sucesso a partir do contato com a
natureza, através de elementos que também estão no conto de Rubião, o jardim, o sol (presente na
epígrafe) e os pássaros; dentre estes, “o papagaio em cima do poleiro, ao pé da janela, repete-lhe as
palavras de costume” (Machado de Assis, 1997: 91), o que nos faz pensar que o nariz já analisado
do poeta misterioso esteja talvez mais próximo desta ave do que a de um corvo, conforme dizíamos
antes, mas isso não necessariamente afasta Rubião de Poe, já que o próprio escritor norte-americano
admite em “Filosofia da composição” que, antes do corvo, pensara exatamente em usar um
papagaio para repetir as palavras de costume em seu poema.
tal palavra, repetida tão obstinada e monotonamente, seria proferida por um ser
humano. Em resumo: a dificuldade consistia em conciliar a monotonia aludida com
o exercício da razão na criatura chamada para repetir a palavra. Surgiu então a
possibilidade de uma criatura não racional e, sem embargo, dotada de palavra:
como é lógico, pensei, de início, em um papagaio; no entanto, este foi
imediatamente substituído por um corvo, que também é dotado de palavra e,
ademais, está infinitamente mais de acordo com o tom desejado. (Poe, 1985: 13)

A ave empoleirada à janela, a repetir palavras no conto de Machado, parece dialogar com o
poema de Poe que o acadêmico tão bem conhecia, o próprio título “Metafísica do estilo” parece, de
certa maneira, refletir “Filosofia da composição”. E se o corvo seduziu Poe e Machado optou pelo
papagaio, Rubião, completando o caminho inverso ao do processo empreendido pelo norteamericano, escolheu o humano, realizado na figura do poeta desconhecido.
Prosseguindo o cotejo entre os dois contos, atingimos a cena em que o narrador machadiano,
em literal companhia do leitor, alcança o inconsciente do cônego: em função da enumeração caótica
de termos diversos, a narrativa é imbuída de ritmo, de uma velocidade maior do que apresentara até
então, aspecto similar, pelo método e pelo resultado, ao da aparição de Marina no texto de Rubião.
Citamos, a título de amostragem, um fragmento do conto machadiano ilustrativo deste fenômeno:
Grupos de idéias, deduzindo-se à maneira de silogismos, perdem-se no tumulto de
reminiscências da infância e do seminário. Outras idéias, grávidas de idéias,
arrastam-se pesadamente, amparadas por outras idéias virgens. Cousas e homens
amalgamam-se; Platão traz os óculos de um escrivão da câmara eclesiástica;
mandarins de todas as classes distribuem moedas etruscas e chilenas, livros
ingleses e rosas pálidas; tão pálidas, que não parecem as mesmas que a mãe do
cônego plantou quando ele era criança. Memórias pias e familiares cruzam-se e
confundem-se. Cá estão as vozes remotas da primeira missa; cá estão as cantigas da
roça que ele ouvia cantar às pretas, em casa; farrapos de sensações esvaídas, aqui
um medo, ali um gosto, acolá um fastio de cousas que vieram cada uma por sua
vez, e que ora jazem na grande unidade impalpável e obscura. (Machado de Assis,
1997: 92)
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Outra forte influência de Rubião é, conforme já ficou claro, a Bíblia, livro de presença
textual em “Marina, a Intangível”, páginas que Ambrósio folheia em busca de inspiração; obra que
surge também como referência extra-textual, como vimos, na forma epigráfica. Neste caso, a
epígrafe retirada do “Cântico dos Cânticos” – “Quem é esta que vai caminhando como a aurora
quando se levanta, formosa como a lua, escolhida como o sol, terrível como um exército bem
ordenado?” (Rubião, 1999: 77. Grifos nossos) – traz as comparações conotativas que se
concretizarão denotativamente no texto, por meio da obra que se escreve próxima ao amanhecer (e
permite a co-existência entre lua e sol, além da referência daquela no jardim em forma de meia lua
e, como citamos, do fato de este ser uma outra forma de referência ao conto de Machado de Assis) e
culmina numa procissão / parada militar. Esta epígrafe configura-se então uma pergunta cuja
resposta já adivinhamos: Marina.
Por fim, o fato do personagem-narrador do conto ser um jornalista também é expressivo. Aí
está o profissional descrito na correspondência com Mário de Andrade, aquele que constrói “casos”
em poucos segundos, mas leva meses para transformá-los em obras literárias, haja vista que é
muito fácil noticiar os fatos banais, apurados ou inventados, sobre Marina:
descobri o assunto procurado. Iria falar do mistério de Marina, a Intangível,
também conhecida por Maria da Conceição. (Mudou de nome ao fugir de Nova
Lima com o namorado. Jamais lhe teve amor. Dizem que ele, um velho soldado,
carregava no peito centenas de cicatrizes de numerosas revoluções. Nunca foi
promovido.) (Rubião, 1999: 79)

Entretanto, estas linhas de escrita fácil se opõem frontalmente ao penoso e complexo
processo de criação através do qual José Ambrósio, sob o auxílio do poeta visitante, gera a obra
literária dedicada à Marina. Até pelo citado discurso que busca na economia de linguagem o quesito
clareza, defendemos aqui que os contos de Rubião sejam, em primeira instância, crônicas.
Mas, se a crônica tem como peculiaridade narrar acontecimentos baseados em observações
do dia-a-dia, o que a poética de Rubião faz é, a partir deste objeto elementar, denunciar o fantástico
que existe no real, desvendar aquilo cuja existência não é notada. Eis o significado mais latente da
narrativa “Marina, a intangível”.

A obra intangível
Desvia de mim os teus olhos, porque eles me fascinam.
(Cântico dos Cânticos, VI: 5)

Marina é uma metonímia. Não é tão somente a destinatária da composição de José Ambrósio
como o texto pode a princípio nos levar a supor, é o seu assunto, é a própria obra, conforme
tentamos demonstrar. Por isso, o processo de construção do poema motiva, tem aliás por inevitável
conseqüência o aparecimento repentino de Marina. E esta manifestação, nas condições em que
ocorre, merece análise mais detida:
num andor forrado de papel de seda, surgiu Marina, a Intangível, escoltada por
padres sardentos e mulheres grávidas. Trazia no corpo um vestido de cetim
amarfanhado, as barras sujas de lama. Na cabeça, um chapéu de feltro, bastante
usado, com um adorno de pena de galinha. Os lábios, excessivamente pintados e
olheiras artificiais muito negras, feitas a carvão. Empunhava na mão direita um
girassol e me olhava com ternura. Por entre o vestido rasgado, entrevi suas coxas
brancas, bem-feitas. Hesitei, um instante, entre os olhos e as pernas. Mas os anjos
de metal me prejudicaram a visão, enquanto as figuras começaram a crescer e a
diminuir com rapidez. Passavam velozes, pulando os muros, que se estendiam
continuamente, ao mesmo tempo que os planos subiam e abaixavam. Eu corria de
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um lado para outro, afobado, arquejante, ora buscando os olhos, ora procurando as
coxas de Marina... (Rubião, 1999: 84-5)

A gestação, manifestada na figura das mulheres grávidas que escoltam Marina e que
lembram a imagem das idéias grávidas de idéias que surgem também logo ao início do momento
análogo que citamos do texto machadiano, é o signo-indício da obra que nasce. Recorrendo
novamente à fértil (e o adjetivo não é fortuito) correspondência trocada entre o autor e Mário de
Andrade, constatamos que, em missiva de 5 de maio de 1944, o modernista procura responder às
mencionadas aflições de Rubião (quanto à dificuldade para escrever) aludindo ao poeta Rainer
Maria Rilke, “que insiste na criação literária = parto” (Moraes, 1995: 64), segundo as palavras de
Mário na carta. Ora, embora o conto que aqui se estuda, como dissemos, tenha sido enviado para
apreciação em carta anterior a esta, em 17 de dezembro de 1943, é bastante curioso que esta
primeira versão não possua justamente o trecho “escoltada por padres sardentos e mulheres
grávidas” – eis o trecho original: “...num andor, no meio da procissão, vinha Marina, a Intangível.
Trazia no corpo um vestido de seda amarfalhado, as barras sujas de lama.” (Moraes, 1995: 163). Ou
seja, é crível que as figuras sob o signo da gestação tenham surgido somente após a sugestão
involuntária de Mário de Andrade e isso reforça nossa leitura a respeito da sua significação. E vale
ressaltar que tal inseminação só é possível após a chegada da inspiração, encarnada no poeta; antes,
a incapacidade de escrever de José Ambrósio é descrita por vocabulário de insinuante ambigüidade:
incapacidade de cumprir minhas tarefas noturnas, impotência, esterilidade, todas expressões que
francamente se oporiam à fecundação.
Aquilo que gera esta gravidez, aquilo que insemina o autor com a obra é o invisível, o
inaudível, o inodoro, o insípido, o insensível, é a ausência: o silêncio que envolve já nas linhas
iniciais um José Ambrósio incapaz de gritar, o relógio da igreja que badala e marca o tempo mesmo
sem existir, o jornal que se impressa sem maquinário, as rosas que nunca são colhidas, o coral que
canta sem emitir som; sobretudo, o girassol que não há, mas ainda assim é arrancado, sob a revolta
que não se consuma do jornalista, e surge (como afinal se mostra o relógio da igreja, carregado por
um sacristão) dentro da obra, ou entre os seus dedos, nas mãos de Marina. A crônica muriliana,
formada pela linguagem jornalística de José Ambrósio aliada à poética insólita do homem
desconhecido, arranca da realidade as flores que os sentidos não captam e assim, ao contrário do
matrimônio dos vocábulos perfeitos promovido em “O cônego ou metafísica do estilo”, compõe o
poema precisamente pela ausência total de palavras, um poema de “lindos e invisíveis versos”
(Rubião, 1999: 82). A mesma ausência que (des) consubstancia os primeiros versos configura a
inexistência dos últimos; e, apesar dos protestos de José Ambrósio – “Não podiam deixar de existir,
pensava eu, agoniado” (Rubião, 1999: 83) – é certo que este poema, para verdadeiramente
representar a obra de Rubião, precisa estar inacabado, não no que toca a um suposto fio narrativo,
mas àquilo que o diferenciaria do esboço.
O texto que não se conclui nunca, não recebe jamais a última demão do artista, é o resultado
de uma obra que, fugidia, se divorcia sempre do autor, escapando-lhe, obrigando-o a buscar
eternamente o reatamento em cada reescritura. Esta relação de desgaste justifica a aparência
desmistificada que Rubião adota para apresentar Marina, cujo surgimento – embora ritualístico,
apesar de culminar em procissão (evento ligado ao culto do sagrado), ou antes exatamente por isso
– evidencia um processo de dessacralização, que se manifesta desde a ausência de naturalidade dos
lábios, excessivamente pintados e das olheiras artificiais muito negras, feitas a carvão (mas é esta
artificialidade o que a reforça como obra de arte) e o grotesco do seu figurino formado por um
vestido de cetim amarfanhado, as barras sujas de lama e um chapéu de feltro, bastante usado, com
um adorno de pena de galinha, até a oscilação entre a pureza dos olhos e a concupiscência das
coxas, entre a alma e o físico, que acomete o narrador, sem que uma decisão possa ser tomada. Os
anjos de metal, em estilo barroco, prejudicam a visão do todo, impedem que se vislumbre Marina
por inteiro e patenteiam a sua intangibilidade, intangibilidade pois da obra, que não é alcançada
nem pelo autor nem pelo leitor. Por isso, ao contrário do conto de Machado, ao contrário do artigo
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de Poe, aqui o leitor não é efetivamente convidado a percorrer o processo criativo do autor, mas
apenas a olhá-lo de uma distância conveniente, já que deve estar desde então disposto a enfrentar
um texto do qual a visão plena, a compreensão límpida será impraticável.
Porque assim é a obra de Murilo Rubião: há entrada, não saída.
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REFLEXÕES SOBRE O INSÓLITO EM
MEMORIAL DO CONVENTO, DE JOSÉ SARAMAGO
Marcia de Oliveira Gomes *

os homens são anjos nascidos sem asas, é o que há de mais
bonito, nascer sem asas e fazê-las crescer.
(Saramago, 2008: 134)

A epígrafe sintetiza a sina dos personagens de Memorial do Convento, de José Saramago:
fazer crescer as asas, cada qual à sua maneira. E é assim que uma mulher capaz de ver as pessoas
por dentro, um homem que perdeu a mão esquerda na guerra e um padre que tem o sonho de voar,
unem-se para construir em Portugal, em pleno século XVIII, uma espécie de aeronave, conhecida
como passarola. Também o rei dessa nação tem o desejo de se elevar. Primeiro, por meio de um
herdeiro, que lhe foi dito, só viria se mandasse edificar um convento em Mafra; depois, ampliando
essa obra para que ela fosse digna do rei que imaginava ser.
Essas duas histórias, em princípio apartadas, vão se tocando, conciliando-se, até que se
encontram definitivamente quando a passarola sobrevoa o convento. Para contá-las, o autor se
apropria da história oficial da construção do convento, narrando-a criticamente, e vai preenchendo
suas lacunas com uma narrativa imaginária, onde o insólito, manifestado nos poderes da vidente
Blimunda tem um papel fundamental, conforme analisaremos neste estudo.

O insólito na narrativa ficcional
Mas o que viria a ser insólito? Não se trata necessariamente de um acontecimento
sobrenatural, podendo-se encontrá-lo na realidade circundante. Assim, deparar-se com um militar
fardado com o cabelo tingido de roxo é um fato insólito, pois tal carreira é marcada por uma
conduta rígida e isso contrariaria suas normas. Do mesmo modo, em uma narrativa de ficção, um
acontecimento sobrenatural não será necessariamente caracterizado como insólito, se dentro desse
universo ele for visto como algo comum. Numa história de bruxas, por exemplo, espera-se que as
personagens assim designadas tenham poderes, insólito seria não tê-los.
Logo, como bem definem os dicionários: insólito é algo contrário ao costume, às regras,
inabitual, incomum. Tzvetan Todorov, em Introdução à literatura fantástica, estuda as diferentes
manifestações do insólito nas narrativas ficcionais, categorizando-as como fantástico, maravilhoso,
estranho e seus subgêneros. Para ele:
O fantástico é a hesitação experimentada por um ser que só conhece as leis
naturais, face a um acontecimento aparentemente sobrenatural. [...] Se ele (o leitor)
decide que as leis da realidade permanecem intactas e permitem explicar os
fenômenos descritos, dizemos que a obra se liga a um outro gênero: o estranho. Se,
ao contrário, decide que se devem admitir novas leis da natureza, pelas quais o
*
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fenômeno pode ser explicado, entramos no gênero do maravilhoso. (Todorov,
1992: 31-48)

Em Memorial do convento, por exemplo, a personagem Blimunda que tinha o dom de,
quando em jejum, enxergar as pessoas e as coisas por dentro havia prometido a Baltasar jamais ver
o seu interior, mesmo que ele ainda não soubesse o significado de sua promessa. Por isso, repetia
sempre o mesmo ato, comendo um pedaço de pão, de olhos fechados, no momento em que
acordava. Baltasar estranha esse ritual e um dia rouba o pão de sua companheira e a obriga a contar
a razão de tal prática, mas duvida da explicação por ela concedida, conforme podemos observar no
seguinte fragmento: “Sete- Sóis soergueu-se na enxerga, incrédulo, e também inquieto, Estás a
mangar comigo, ninguém pode olhar por dentro das pessoas” (Saramago, 2008: 75).
Sua relutância em acreditar nesse fenômeno insólito, permite-nos caracterizar a narrativa
como fantástica. Tal hesitação repete-se, ainda, no decorrer do romance, por parte de outros
personagens, à medida que novas descobertas desse tipo ocorrem. A narrativa em questão seria
considerada apenas estranha se os fenômenos sobrenaturais pudessem ser explicados sob uma
lógica plausível, mas não há qualquer explicação para o poder de Blimunda, que é inato. Ou poderia
ser tomada como maravilhosa, no caso de serem aceitos naturalmente no universo ficcional, fato
que não ocorre, visto Blimunda ter de esconder seu dom, sob pena de arder na fogueira da
Inquisição.
Cabe ressaltar que a inserção do insólito na narrativa ficcional será do interesse dos estudos
literários, de um modo geral, à medida que ela se mostre significativa para a trama, gerando certo
desconforto no leitor ao se deparar com o inusitado. Tal efeito pode ser apenas inicial, no caso do
estranho e do maravilhoso, ou se renovar repetidas vezes, caso da narrativa fantástica. O fato é que
não é possível permanecer indiferente diante do insólito.

Memorial Insólito
Em Memorial do convento, a trajetória dos personagens marcados pelo insólito tem sua
interseção num auto-de-fé. Ali, são expostos os condenados pelo Tribunal do Santo Ofício por
práticas contrárias aos dogmas cristãos. Sebastiana Maria de Jesus está entre eles, sentenciada a ser
açoitada em público e a oito anos de degredo no reino de Angola por ter visões e revelações. Oculta
na multidão de espectadores, sua filha Blimunda a observa em silêncio. Também ela tem o dom da
vidência, mas diferente de sua mãe, não transcende o mundo terreno, embora seu olhar possa
penetrar todas as barreiras da matéria. Ao seu lado estão o padre Bartolomeu, amigo da família, e
Baltasar Sete-Sóis ex-soldado que perdera a mão esquerda na guerra. Este último ela ainda não
conhece, mas Sebastiana comunica-se misteriosamente com a filha, induzindo-a a perguntar seu
nome:
Blimunda, olha só, olha com esses teus olhos que tudo são capazes de ver, aquele
homem quem será, tão alto, que está perto de Blimunda e não sabe, ai não sabe
não, quem é ele, donde vem, que vai ser deles, poder meu, pelas roupas soldado,
pelo rosto castigado, pelo pulso cortado, adeus Blimunda que não te verei mais, e
Blimunda disse ao padre, ali vai minha mãe, e depois voltando-se para o homem
alto que lhe estava perto, perguntou, Que nome é o seu, e o homem disse,
naturalmente, assim reconhecendo o direito de esta mulher lhe fazer perguntas,
Baltasar Mateus, também me chamam Sete-Sóis. (Saramago, 2008: 51)

A partir desse episódio estabelece-se um elo entre os três personagens: Baltasar e Blimunda
que se casam, segundo sua própria liturgia, e o padre Bartolomeu que compartilha com eles seu
sonho de voar.
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A condição de Blimunda numa sociedade que vivia sob a sombra da Inquisição era delicada,
pois todo saber não-cristão e não acadêmico era visto como sortilégio, a qual se atribuíam pactos
demoníacos e toda sorte de malefícios. Tratados sobre a feitiçaria, como o Malleus maleficarum
(1486), preconizavam: “Depois do pecado de Lúcifer, o pecado das feiticeiras ‘ultrapassa todos os
outros’, sendo a heresia por excelência, isto é, ‘apostasia’ e ‘traição’ da fé: razão pela qual as
feiticeiras são mais perigosas e culpadas que os judeus e cpagãos” (Delumeau, 1989: 397).
Assim, todo saber que fugisse à ordem estabelecida pelo Estado e pela Igreja e escapasse ao
conhecimento científico assumia um poder além do vigente. Este último, por possuir um controle
total da população, por meio de uma lei e de uma moral rigorosas, transmitia-lhes, de certa forma,
maior segurança. O temor advém, então, do diferente, daquilo que surpreende e desestabiliza a
ordem conhecida, como a magia, por exemplo. O conceito de magia, porém, varia de acordo com o
contexto sociocultural. Para os celtas, por exemplo, “era na capacidade para ver o invisível, para
saber de antemão, que se considerava residir acima de tudo o poder do mago [...] isto se conseguia
através de transes, arrebatamentos ou crises de inspiração estimulada de qualquer espécie” (Powell,
1974: 161). No romance, Blimunda só podia ver o que era invisível para as pessoas comuns quando
estimulada pelo jejum, e isso a permitia fazer algumas previsões, conforme podemos observar neste
fragmento: “ali uma nascida que vai estrangular a garganta daquele homem, não o sabe ele ainda,
amanhã saberá e será tão tarde como já é hoje, porque é sem remédio” (Saramago, 2008: 78). Logo,
sob esse prisma seria possível atribuir à personagem o rótulo de bruxa, como também o seria
segundo os conceitos da Inquisição, conforme já observamos. Na época atual, entretanto, Blimunda,
por estar além dos fenômenos explicáveisientificamente, não seria considerada feiticeira, mas um
ser paranormal.
Outrossim a própria personagem embora se veja obrigada a manter seu poder em segredo,
não o considera feitiçaria, mas uma característica natural, conforme revela a Baltasar:
O meu dom não é heresia, nem é feitiçaria, os meus olhos são naturais, Mas a tua
mãe foi açoitada e degredada por ter visões e revelações, aprendeste com ela, Não é
a mesma coisa, eu só vejo o que está no mundo, não vejo o que é de fora dele, céu
ou inferno, não digo rezas, não faço passes de mãos, só vejo, Mas persignaste-te
com o teu sangue e fizeste-me com ele uma cruz no peito, se isso não é feitiçaria,
Sangue de virgindade é água de baptismo, soube que o era quando me rompeste, e
quando o senti correr adivinhei os gestos, Que poder é esse teu, Vejo o que está
dentro dos corpos, e às vezes o que está no interior da terra, vejo o que está por
baixo da pele, e às vezes mesmo por baixo das roupas, mas só vejo quando estou
em jejum, perco o dom quando muda o quarto da lua, mas volta logo a seguir,
quem me dera que o não tivesse. (Saramago, 2008: 75-6)

Também o narrador compartilha esse pensamento ao, mais adiante, desdizer os conceitos
apressados que se pudesse conceber acerca daquela mulher então sozinha, esfarrapada, descansando
à beira do caminho de sua viagem, em busca de Baltasar perdido pelos céus. Um viajante
desavisado poderia facilmente confundi-la com uma bruxa, como bem alerta:
Se alguém passasse ali àquela hora, sentiria um medo mortal, uma mulher assim
sentada, sem medo ela, é certamente uma bruxa, à espera do viajante para lhe
chupar o sangue ou das companheiras com quem irá ao aquelarre.
Contudo, é apenas uma desgraçada mulher que perdeu o seu homem, levado por
ares e ventos, que faria todos os bruxedos para que ele regressasse, mas desses não
conhece nenhum, de que lhe serviu ser capaz de ver o que os outros não vêem, de
que lhe serviu ser recolhedora de vontades, se justamente elas foram que o
levaram. (Saramago, 2008: 333)

Os únicos conhecedores do dom secreto de Blimunda são Baltasar e o padre Bartolomeu
Lourenço. Este último foi inspirado em um sacerdote brasileiro de mesmo nome, que inventou, em
Portugal, o primeiro engenho mais leve que o ar, um pequeno balão de papel aquecido por uma
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chama. Tal invento ficou conhecido como passarola, tendo sido divulgado em um desenho
fantasioso para despistar os curiosos.
O desenho retrata uma máquina em forma de pássaro, cuja força motora era atribuída ao
magnetismo. O engodo só foi revelado muitos anos depois e por isso a falsa versão da passarola
permaneceu no imaginário popular.
Ao retratar o episódio, Saramago se vale dessa versão popular, atribuindo inclusive ao
magnetismo a força capaz de erguer a máquina de voar:
Partirei breve para a Holanda, que é terra de muitos sábios, e lá aprenderei a arte de
fazer descer o éter do espaço, de modo a introduzi-lo nas esferas [...]. Para que a
máquina se levante ao ar, é preciso que o sol atraia o âmbar que há-de estar preso
nos arames do tecto, o qual, por sua vez, atrairá o éter que teremos introduzido
dentro das esferas, o qual por sua vez atrairá os ímanes que estarão por baixo, os
quais por sua vez atrairão as lamelas de ferro de que se compõe o cavername da
barca, e então subiremos ao ar. (Saramago, 2008: 90)

Entre todos os elementos que farão mover a passarola, encontra-se um bastante insólito: o
éter, o espaço celeste, que não está ao alcance dos humanos normais. Como, então, preencher essa
lacuna? Por meio do poder de Blimunda, como bem explica o padre Bartolomeu:
Dentro de nós existem vontade e alma, a alma retira-se com a morte, vai lá para
onde as almas esperam o julgamento, ninguém sabe, mas a vontade, ou se separou
do homem estando ele vivo, ou a separa dele a morte, é ela o éter, é portanto a
vontade dos homens que segura as estrelas, é a vontade dos homens que Deus
respira, E eu que faço, perguntou Blimunda, mas adivinhava a resposta, Verás a
vontade dentro das almas das pessoas, Nunca a vi, tal como nunca vi a alma, Não
vês a alma porque a alma não se pode ver, não vias a vontade porque não a
procuravas, Como é a vontade, É uma nuvem fechada, [...] O padre [...] tirou do
alforge um frasco de vidro que tinha presa ao fundo, dentro, uma pastilha de âmbar
amarelo, Este âmbar, também chamado electro, atrai o éter, andarás sempre com
ele por onde andarem pessoas em procissões, em autos-de-fé, aqui nas obras do
convento, e quando vires que a nuvem vai sair de dentro delas, está sempre a
suceder, aproximas o frasco aberto, e a vontade entrará nele, E quando estiver
cheio, Tem uma vontade dentro, já está cheio, mas esse é o indecifrável mistério
das vontades, onde couber uma, cabem milhões, o um é igual ao infinito.
(Saramago, 2008: 122)

O padre passara anos estudando na Holanda com sábios e alquimistas, por isso ninguém
questionou sua explicação sobrenatural de que a vontade, depois de retirada dos corpos das pessoas,
moveria a passarola. Assim, o que é insólito para o leitor não é necessariamente insólito para os
personagens. No universo narrativo, o que causa estranhamento em relação à vontade é o fato de
Blimunda, olhando o interior da hóstia consagrada, perceber que o que existe dentro do corpo
humano é que existe dentro do divino: “Que foi que viste na hóstia, [...] Vi uma nuvem fechada,
respondeu ela. [...] Esperava ver Cristo crucificado, ou ressurecto em glória, e vi uma nuvem
fechada. Não penses mais no que viste, Penso, como não heide-pensar, se o que está dentro da
hóstia é o que está dentro do homem” (SARAMAGO, 2008: 125-6).
A vontade no romance é tal e qual nós a conhecemos: o desejo e o ânimo que nos impele a
realizá-lo, mas não é amorfa, como se poderia imaginar, pois se materializa como uma nuvem
fechada, à altura do estômago. É tarefa de Blimunda recolher as vontades quando estão prestes a se
desprenderem de seus donos, por fraqueza do corpo ou da alma. A vidente, no entanto, não esperava
ver Deus e os mortais igualados por esse sentimento, por essa matéria que também constitui o céu,
daí a razão de seu espanto.
Quando Lisboa é atormentada por uma doença, que, conforme o narrador, poderia ser
vômito negro ou febre amarela, o padre pede para Blimunda partir para a cidade, pois se
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apresentava uma boa oportunidade para recolher a vontade dos moribundos. Ela, que até então
reunira apenas cem das duas mil vontades necessárias, aceita a empreitada e vai com Baltasar à
cidade. Sua visita destemida aos doentes, por todos evitados, causa estranhamento em quem vê,
cercando-os de uma aura misteriosa:
Já em Lisboa muito se falava daquela mulher e daquele homem que percorriam a
cidade de ponta a ponta, sem medo da epidemia, ele atrás, ela adiante, sempre
calados, nas ruas por onde andavam, nas casas onde não se demoravam, ela
baixando os olhos quando tinha de passar por ele, e se o caso, todos os dias
repetido, não causou maiores suspeitas e estranhezas, foi por ter começado a correr
a notícia de que cumpriam ambos penitência, estratagema inventado pelo padre
Bartolomeu Lourenço quando se ouviram as primeiras murmurações. Com um
pouco mais de imaginação, teria feito do misterioso casal dois enviados do céu,
propiciatórios de bom passamento para moribundos, reforço da extrema-unção
porventura enfraquecida pelo continuado uso. (Saramago, 2008: 176-7)

Ao final de sua missão, Blimunda adoece. Ela não tem os sintomas da enfermidade com que
tivera contato, mas sente-se debilitada e já não abre os olhos, trazendo sempre uma expressão de
agonia na face. Sua cura acontece de forma sobrenatural por meio da música de Domenico Scarlatti,
outro personagem histórico. Ele é inspirado no músico italiano que foi professor de piano da infanta
D. Maria Bárbara, filha de D. João V. No romance, Saramago promove o encontro do padre
Bartolomeu e Domenico Scarlatti unidos pelo sonho de voar. Scarlatti ia, então, sempre que podia à
quinta do rei, onde a passarola estava sendo construída, para tocar seu cravo e apoiar a obra. Ao
encontrar Blimunda doente, resolve tocar para ela e sua música magicamente promove-lhe a cura:
Muitas vezes durante a doença, se doença foi, se não foi apenas um longo regresso
da própria vontade, refugiada em confins inacessíveis do corpo, muitas vezes veio
Domenico Scarlatti [...] e um dia retirou o pano de vela que cobria o cravo, sentouse e começou a tocar, branda, suave música que mal ousava desprender-se das
cordas feridas de leve, vibrações subtis de insecto alado que, imóvel, paira, e de
súbito passa de uma altura a outra, acima, abaixo [...] Não esperaria Blimunda que,
ouvindo a música, o peito se lhe dilatasse tanto, um suspiro assim, como de quem
morre ou de quem nasce debruçou-se Baltasar para ela, temendo que ali se
acabasse quem afinal estava regressando. Nessa noite Domenico Scarlatti ficou na
quinta, tocando horas e horas, até de madrugada, já Blimunda estava de olhos
abertos, corriam-lhe devagar as lágrimas, se aqui estivesse um médico diria que ela
purgava os humores do nervo óptico ofendido, talvez tivesse razão, talvez as
lágrimas não sejam mais que isso, o alívio duma ofensa. (Saramago, 2008: 178-9)

É interessante nesse ponto compararmos a forma como as duas obras retratadas no romance
são realizadas. No tocante ao convento de Mafra, conta a história oficial que D. João V ordenou que
o construíssem a fim de pagar uma promessa feita em razão do nascimento de sua primeira herdeira.
Mas um rei, por mais que almeje equiparar-se a Deus, não é capaz de fazer do verbo carne, ou
melhor, cimento e cal. Há, portanto, uma outra história sub-reptícia: a dos sacrifícios de um povo
em prol do desejo de um rei. E é essa história que Saramago procura narrar com a licença criativa
de um escritor que empresta dos obreiros anônimos a saga dos Franciscos, Manuéis, Josés e
Baltasares, apresentados em seu romance.
Assim, vemos as tragédias humanas, como a morte de Francisco Marques, por exemplo, na
difícil tarefa de transportar uma pedra descomunal destinada à varanda da igreja:
Distraiu-se talvez Francisco Marques, ou enxugou com o antebraço o suor da testa,
ou olhou cá do alto a sua vila de Cheleiros, enfim se lembrando da mulher, fugiulhe o calço da mão no preciso momento em que a plataforma deslizava, não se sabe
como isso foi, apenas que o corpo está debaixo do carro, esmagado, passou-lhe a
primeira roda por cima, mais de duas mil arrobas só a pedra, se ainda estamos
lembrados. (Saramago, 2008: 250)
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Conhecemos também o drama dos homens retirados à força de suas casas para servir de
mão-de-obra, uma vez que o rei decidira subitamente ampliar a capacidade do convento de oitenta
para trezentos frades:
Foram as ordens, vieram os homens. De sua própria vontade alguns, aliciados pela
promessa de bom salário, por gosto de aventura outros, por desprendimento de
afectos também, à força quase todos. Deitava-se o pregão nas praças, e sendo
escasso o número de voluntários, ia o corregedor pelas ruas, acompanhado dos
quadrilheiros, entrava nas casas, empurrava os cancelos dos quintais, saía ao campo
a ver onde se escondiam os relapsos, ao fim do dia juntava dez, atavam-nos com
cordas, variando o modo, ora presos pela cintura uns nos outros, ora com
improvisada pescoceira, ora ligados pelos tornozelos, como galés ou escravos.
(Saramago, 2008: 283)

Já a passarola é feita em razão de um sonho, que une pessoas totalmente diferentes: um
padre inventor, uma vidente cristã-nova, um ex-soldado maneta e um músico renomado. E nesse
caso, o elemento que moverá o sonho não é a força bruta, mas a vontade do homem, recolhida
secretamente por Blimunda.
Com a passarola terminada, o padre precisa fugir porque o Santo Ofício está em seu encalço.
Por conseguinte, ele, Baltasar e Blimunda fogem na passarola que sobrevoa Lisboa e Mafra,
passando pelas obras do convento. Os obreiros ao avistarem esse grande pássaro interpretam o fato
insólito de diferentes maneiras: como castigo, ajoelhando-se para implorar perdão ou como benção,
pensando tratar-se do Espírito Santo, que veio abençoar a obra:
Passam velozmente sobre as obras do convento, mas desta vez há quem os veja,
gente que foge espavorida, gente que se ajoelha ao acaso e levanta as mãos
implorativas de misericórdia, gente que atira pedras, o alvoroço toma conta de
milhares de homens, quem não chegou a ver, duvida, quem viu, jura e pede o
testemunho do vizinho, mas provas já ninguém, as pode apresentar porque a
máquina afastou-se na direcção do sol, tornouse invisível contra o disco refulgente,
talvez não tivesse sido mais que uma alucinação, já os cépticos triunfam sobre a
perplexidade dos que acreditaram. (Saramago, 2008: 194-5)
mas antes ouviram da boca de Inês Antónia, ele e Blimunda, o maravilhoso caso da
passagem do Espírito Santo por cima da vila, [...] e Baltasar, com os olhos em
Blimunda que sorria, Ele há coisas no céu que não sabemos explicar, e Blimunda
devolvendo a intenção, Soubéssemo-la nós e as coisas do céu teriam outros nomes.
(Saramago, 2008: 202)

Esse voo da passarola sobre o convento é bastante significativo, pois marca o encontro das
duas obras narradas no romance, a oriunda do sonho do povo e a procedente da vaidade de um rei,
mostrando a superação daquela sobre esta.
Quando aterrissam, o padre se desespera e tenta atear fogo na passarola com medo do Santo
Ofício porque eles não tinham conseguido ir muito longe, e afirmava que se tinha de queimar em
uma fogueira que fosse a de seu sonho. Baltasar o impede de destruir o invento e o padre foge,
morrendo louco na Holanda. A partir daí, Baltasar começa a visitar o local onde a passarola
aterrissou para tentar minimizar os danos causados pelo tempo. Um dia, ele se distrai e acaba
reativando a máquina sem querer, levantando voo sozinho e desaparecendo no céu. Blimunda,
então, parte para procurá-lo em uma jornada que dura nove anos.
Desse modo, em todos os vilarejos por que passa, conta a estranha história da passarola e
pergunta por Baltasar. Assim, julgam-na doida por seu discurso e seu aspecto maltrapilho. Os que
têm, porém, a oportunidade de conhecê-la melhor desfazem essa primeira impressão, mas outros a
rejeitam e chegam a apedrejá-la até que começa a mostrar seu dom sobrenatural. E mais uma vez,
diante do insólito, a população tende a atribuir-lhe um caráter sagrado:
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aconteceu-lhe ser apedrejada, escarnecida, e numa aldeia onde assim a maltrataram
fez depois um prodígio tal, que pouco faltou para a tomarem por santa, foi o caso
que havia no lugar grande secura de água, por estarem exaustas as fontes e
consumidos os poços, e Blimunda, após ter sido expulsa, percorreu os arredores
usando o seu jejum e a sua vidência, e na noite seguinte, quando todos dormiam,
entrou na aldeia, e posta no meio da praça gritou que em tal sítio e a tal
profundidade corria um veio de água pura, que a vi eu, por isso lhe foi dado o
nome de Olhos-de-Água, dos olhos que primeiro se banharam nela. (Saramago,
2008: 344-5)

Quando Blimunda finalmente encontra Baltasar, ele arde em uma fogueira da Inquisição e
ela o olha por dentro pela primeira vez, recolhendo sua vontade. O ciclo então se fecha, pois foi em
um auto-de-fé que os dois se encontraram pela primeira vez e é num auto-de-fé que se despedem:
São onze os supliciados. A queima já vai adiantada, os rostos mal se distinguem.
Naquele extremo arde um homem a quem falta a mão esquerda. Talvez por ter a
barba enegrecida, prodígio cosmético da fuligem, parece mais novo. E uma nuvem
fechada está no centro do seu corpo. Então Blimunda disse, Vem. Desprendeu-se a
vontade de Baltasar Sete-Sóis, mas não subiu para as estrelas, se à terra pertencia e
a Blimunda. (Saramago, 2008: 347)

Podemos observar que aqui ocorre também um fato insólito, pois Blimunda se comunica
enigmaticamente com Baltasar, convocando sua vontade para comungar com a dela, da mesma
maneira que, no dia em que se conheceram, sua mãe se comunicou com ela, pedindo-lhe para
perguntar o nome de Baltasar, pois já antevia sua participação em seu destino.

Considerações Finais
Em Memorial do Convento, Saramago nos mostra como o discurso oficial da edificação do
convento de Mafra se transforma quando se muda o seu enfoque da vida palaciana para a popular. É
nesta última que, apesar da sociedade opressiva, a liberdade se institui por meio da construção de
uma máquina voadora.
Tal transgressão da ordem vigente, porém, só se torna possível graças ao insólito poder de
Blimunda que, vendo as pessoas por dentro, é capaz de recolher suas vontades. E é a vontade do
povo materializada o elemento capaz de fazer crescer as asas do sonho de voar. Desse modo, o
insólito na narrativa promove uma ruptura não só com a ordem natural, mas também com a social.
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A COMPREENSÃO DO INCOMUNICÁVEL
NA OBRA DE CLARICE LISPECTOR
Marco Antônio da Silva Santos

E embora a terra e o ar; interpostos entre as plantas do
jardim, ou a água entre os peixes do lago, não sejam planta
nem peixe, contudo ainda contêm algo deles; mas
freqüentemente com uma sutileza imperceptível para nós.
(Leibniz, 1979: 112)

Introdução
Dizemos ser insólito aquilo que não é costumeiro e é contrário ao uso, às regras, o que é
incrível. Em outras palavras, tudo o que está passível de compreensão dentro de um sistema de
comunicação não é insólito. Seria, assim, a comunicação humana base exclusiva para considerar
algo insólito ou não. E dentro dessa realidade, o século passado plantou seus fundamentos na
objetividade, no desejo de dar conta da realidade visível e passível de comunicação. No tocante à
arte, seja ela em qualquer signo, a comunicação entre autor e objeto observado não obedece a
critérios definidos. Alguns autores buscam incessantemente a compreensão de elementos insólitos,
mostrando que ser comunicável ou não, ser insólito ou não, é uma questão de nível de percepção e
sensibilidade.
O existencialismo, como movimento de revelação do eu, considera o homem um ser
dinâmico devido ao ‘espaço aberto’, ao ‘ser nada’ que possibilita as mudanças, as multiplicidades
de compreensão e interpretação do real, à possibilidade de escolha para ser o que ele mesmo ainda
não é, pois se o fosse, estaria preso à realidade estática do pleno, do completo. Tanto Nietzsche,
quanto Freud conceberam que a vida parte da mente e que todos os conceitos e valores sociais são
distorções, falsificações consequentes de fatores externos. Nietzsche responsabiliza o cristianismo
por falsificar a realidade e subjugar o homem segundo o interesse de poder, Freud atribui ao
inconsciente a verdadeira camada humana, descoberta dos mitos do consciente materialista. O
existencialismo na obra de Sartre e Virginia Woolf inaugura o subjetivismo, a preocupação com a
psicologia e retira a história do centro da ficção. Ou melhor, não serão os movimentos históricos e
sociais focos centrais da narrativa, mas o homem histórico. Ernesto Sábato, em sua obra O escritor
e seus fantasmas cita Sarte e Virginia Woolf como o extremo do subjetivismo:
É óbvio que esse extremo subjetivismo, longe de ser falso, é o único e verdadeiro
na arte; já que o outro é conjectura e problema. A ciência aspira à objetividade,
pois a verdade que busca é a do objeto. Para o romance, em troca, a realidade é, ao
mesmo tempo, objetiva e subjetiva, está fora e dentro do sujeito, e desse modo é
mais uma realidade integral do que científica. Ainda nas ficções mais subjetivas, o
escritor não pode prescindir do mundo; e mesmo na mais pretensamente objetiva, o
sujeito se manifesta a todo instante. (Sábato, 1982: 70-1)
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Da citação acima, se percebe que o homem é o início e o fim de toda a teoria dos
movimentos surgidos no final do século XIX e como ele interage com a sociedade e suas
manifestações políticas, sociais, artísticas, filosóficas.
Nessa perspectiva, a obra de Clarice Lispector, considerada como existencialista, vai além
dos recônditos do humano. Seu subjetivismo está na busca da compreensão da existência de todas
as coisas, animadas ou não, humanas ou insólitas. Clarice Lispector traça uma trajetória com o ideal
de dar conta de todas as realidades, desde a palpável e comunicável da mente humana e seus
mistérios até o que o homem é incapaz de perceber pelo seu nível sensitivo moldurado socialmente.

As pessoas coisas
Nos seus primeiros romances e contos (Perto do coração selvagem, O Lustre, A cidade
sitiada) as personagens apresentam as complexidades existenciais diante de situações cotidianas ou
extremas. A preocupação de Clarice Lispector é entender o conflito entre o consciente e o
inconsciente, entre a normalidade social e o desejo mais íntimo do homem. A descoberta de um
novo ser diante da necessidade de comunicar-se no silêncio de um mundo com valores diferentes
daqueles que considera correto. Foi em A paixão segundo G.H. em Uma aprendizagem ou o livro
do prazeres que a autora inicia a busca do que há de incomunicável, imperceptível no próprio
personagem.
Ah, mas para se chegar à mudez, que grande esforço da voz. Minha voz é o modo
como vou buscar a realidade; a realidade, antes de minha linguagem, existe como
um pensamento que não se pensa, mas por fatalidade fui e sou impelida a precisar
saber o que o pensamento pensa. A realidade antecede a voz que a procura, mas
como a terra antecede a árvore, mas como o mundo antecede o homem, mas como
o mar antecede a visão do mar, a vida antecede o amor, a matéria do corpo
antecede o corpo, e por sua vez a linguagem um dia terá antecedido a posse do
silêncio.
Eu tenho à medida que designo - e este é o esplendor de se ter uma linguagem. Mas
eu tenho muito mais à medida que não consigo designar. A realidade é a matériaprima, a linguagem é o modo como vou buscá-la – e como não acho. Mas é do
buscar e não achar que nasce o que eu não conhecia, e que instantaneamente
reconheço. A linguagem é o meu esforço humano. Por destino tenho que ir buscar e
por destino volto com as mãos vazias. Mas - volto com o indizível. O indizível só
me poderá ser dado através do fracasso de minha linguagem. Só quando falha a
construção, é que obtenho o que ela não conseguiu. (Lispector, 1998: 129)

No fragmento acima, a personagem, após comer a massa branca de uma barata morta tem a
linguagem, como grupo de signos lingüísticos convencionais, cancelada e esse ‘espaço aberto’ , a
parte insólita da existência é o desejo de compreensão da personagem que reflete também o desejo
da autora.
Na segunda obra, Uma aprendizagem ou o livro dos prazeres, a personagem também
procura o insólito nas coisas que antes passavam despercebidas ou percebidas apenas como objetos
simplesmente apreendido na sua rotina.
Como se ela fosse um pintor que acabasse de ter saído de uma fase abstracionista,
agora, sem ser figurativista, entrara num realismo novo. Nesse realismo cada coisa
da feira tinha uma importância em si mesma, interligada a um conjunto – mas qual
era o conjunto? Enquanto não sabia, passou a se interessar por objetos e formas,
como se o que existisse fizesse parte de uma exposição de pintura e escultura. O
objeto então que fosse de bronze – na barraca de bugigangas para presentes, viu a
pequena estátua mal feita de bronze – o objeto que fosse de bronze, ele quase lhe
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ardia nas mãos de tanto gosto que lhe dava lidar com ele. Comprou um cinzeiro de
bronze, porque a estatueta era feia demais.
E de repente viu os nabos. Via os nabos. Via tudo até encher-se de plenitude e de
visão e do manuseio das frutas da terra. Cada fruta era insólita, apesar de familiar e
sua. A maioria tinha um exterior que era para ser visto e reconhecido. O que
encantava Lóri. Às vezes, comparava-se às frutas, e desprezando sua aparência
externa, ela se comia internamente, cheia de sumo vivo que era. Ela estava
procurando sair da dor, como se procurasse sair de uma realidade outra que durara
sua vida até então. (Lispector, 1991: 144-6)

O que surpreende a personagem é uma outra realidade que não é figurativa, ou seja, cada
vegetal é desestruturado de sua forma, assim como ela mesmo, restando apenas uma essência
insólita, antes nunca percebida, assim como o próprio homem desprovido de comunicação tanto em
nível verbal, quanto morfológico, orgânico.
Ambos os romances apresentam uma representação mística e religiosa equivalente ao
homem anterior ao pecado original, à aquisição do verbo – o homo in natura antes de sua expulsão
do paraíso. Essa visão divina e epifânica não significa afastamento total do homo urben, mas a
possibilidade de entender este homem através da compreensão daquele e, quem sabe, melhorar suas
relações com o coletivo. Nessa primeira etapa de busca, o homem revelado é o insólito, o incrível, o
surpreendente e estará na perda da comunicabilidade com o mundo externo uma maneira particular
de dar conta do mundo interno – fonte segura para a psicanálise e todo movimento artístico,
inclusive o surrealismo que quer reconstruir uma realidade através dos dados armazenados pelo
inconsciente capazes de, através de uma releitura, reconhecer os desejos mais íntimos do ser
humano.

Os animais coisas
A estrutura do romance acompanha o desenrolar do personagem em uma situação que gera a
narrativa. Essa estrutura oficial é rompida por Clarice Lispector. Seus romances possuem partes que
podem ser lidas como contos ou crônicas no momento em que o foco, antes centrado nas
personagens, passa ser centrado também em outro elemento que, à primeira vista, poderia ser
invisível e desnecessário para o enredo. Por isso, no interior dos romances e, principalmente em
seus contos, os animais são pontos de curiosidade. A autora procura apreender a ‘alma’ ou a ‘aura’
dos animais, visto que são seres que existem em tempo e espaço e que o homem não consegue dar
conta de seus códigos comunicativos. Esse corte entre o mundo compreensível dos humanos e os
animais com seus segredos constitui interesse de Clarice Lispector. Em seu conto Bichos a autora
traça um acordo de compreensão dos bichos, cada um em sua especificidade:
Às vezes, me arrepio toda, ao entrar em contato físico com os bichos ou com a
simples visão deles. Parece ter medo e horror daquele ser vivo que não é humano e
que tem os mesmos instintos, embora mais livres e mais indomáveis. Um animal
jamais substitui uma coisa por outra, jamais sublima como nós somos forçados a
fazer. E move-se, essa coisa viva! Move-se independente, por força mesmo dessa
coisa sem nome que é a Vida.
[...]
Mas, às vezes, me arrepio vendo um bicho. Sim, às vezes, sinto o mudo grito
ancestral dentro de mim quando estou com eles: parece que não sei mais quem é o
animal, se eu ou o bicho, e me confundo toda, fico ao que parece com medo de
encarar meus próprios instintos abafados que, diante do bicho, sou obrigada a
assumir, exigentes como são que se há de fazer, pobre de nós. Conheci uma mulher
que humanizava os bichos, conversando com eles, emprestando-lhes suas próprias
características. Mas eu não humanizo os bichos, acho que é uma ofensa – há de

149

O insólito em questão – Comunicações Livres – Publicações Dialogarts – ISBN 978-85-86837-65-4
respeitar-lhes a natura – eu é que me animalizo. Não é difícil, vem simplesmente, é
só não lutar contra, é só entregar-se. (Lispector, 1976: 19-21)

No fragmento acima, o narrador sente-se ameaçado pelo animal porque este o faz relembrar
seus instintos e sua essência. Ao dizer que se animaliza, procura um canal de comunicação com um
ser que não usa os mesmos códigos. O insólito no animal está exatamente na incomunicabilidade
direta, exigindo um esforço de interpretação de movimentos e sutilezas. Esse fato fica mais evidente
na crônica “Nada mais que um inseto”.
Parecia com um raso desenho que tivesse saído do papel e, verde, andasse. Mas
andava, sonâmbula, determinada. Sonâmbula: uma folha mínima de árvore que
tivesse ganho a independência solitária dos que seguem o apagado traço de um
destino. E andava com uma determinação de quem copiasse um traço que era
invisível para mim. Sem tremor ela andava. Seu mecanismo interior não era
trêmulo, mas tinha o estremecimento do mais frágil relógio. Como seria o amor
entre duas esperanças? Verde e verde, e depois o mesmo verde que, de repente, por
vibração de verde, se torna verde. Amor predestinado pelo seu próprio mecanismo
semiaéreo. Mas onde estariam nela as glândulas de seu destino, e as adrenalinas de
seu seco e verde interior? Pois era um ser oco, um enxerto de gravetos, simples
atração eletiva de linhas verdes. Como eu? Eu. Nós? Nós. (Lispector, 1976: 18)

A identificação entre animal e homem sempre se concretiza com a fragilidade, apesar de que
é o homem revelado que se mostra frágil diante da segurança do mundo da matéria, da rotina. A
esperança, sem uma morfologia orgânica aparente possui existência em movimento. Mover-se
silenciosamente é o que lhe garante vida. Um ser disforme, insólito, incomunicável, mas que
apresenta energia vital para dar continuidade ao seu destino.
Para o existencialismo, o homem só se revela se parte da náusea, do asco por si mesmo, em
relação aos animais, esse asco está exatamente no contato visual ou físico com algo que
aparentemente não pertencente ao reino humano. Não há, entretanto, uma progressão regressiva de
valor do homem para o animal, pelo contrário, cada vez que o homem desce às esferas do
incomunicável, retorna mais forte, valoriza-se, humaniza-se.

Os objetos coisas
Quando Clarice Lispector dedica-se aos objetos como corpo de transferência do pessoal,
reproduz o discurso metafísico que derruba qualquer determinismo da matéria. Os objetos
vislumbrados em sua existência não são apenas corpos materiais sem movimento, pois não existe
matéria sem imaginar uma ação dessa matéria devido a sua fluidez, à exalação e ao espírito. Nos
estudos da Metafísica, Gaston Bachelard que, juntamente com Henri Bérgson, refuta o pensamento
cartesiano que descarta a intuição para a compreensão de uma existência não concreta. Seria a
matéria e a memória uma coligação necessária para a existência. considera que qualquer matéria é
dotada de energia:
De maneira geral, parece que quanto menor seja o objeto, tanto melhor realiza o
complexo de espaço-tempo, que é a própria essência do fenômeno. O materialismo
ampliado, separa de sua abstração geométrica primitiva, conduz assim
naturalmente a associar a matéria e a irradiação.
Nessa perspectiva, quais vão ser , para a matéria, os caracteres fenomênicos mais
importantes? São os que são relativos a sua energia. Antes de mais nada, é preciso
considerar a matéria como um transformador de energia, como uma fonte de
energia; depois de concluir a equivalência das noções e perguntar-se como a
energia pode receber os diferentes caracteres da matéria. Em outras palavras, é a
noção de energia que forma o traço da união mais frutuoso entre a coisa e o
movimento, é por intermédio da energia que se mede a eficacidade duma coisa em
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movimento, é por esse intermédio que se pode ver como um movimento se torna
uma coisa. (Bachelard, 1974: 270)

De certa forma, Clarice Lispector poetisa a metafísica de Bérgson e Bachelard quando cita
os objetos como seres capazes de apreensão por parte da intuição e da sensação que a forma e suas
energias se apresentam na memória do observador. Praticamente em seu último livro, a personagem
tenta decifrar os objetos através das sensações que percebe deles.
Caixa de prata
Nunca lhe ocorreu ter pena de um objeto? Tenho uma caixa de prata do tamanho
médio e sinto por ela piedade. Não sei o que nesse silente objeto imóvel me faz
entender-lhe a solidão e o castigo da eternidade. Não ponho nada dentro da caixa
para que ela não tenha carga.
E a tampa pesada encerra o vazio. Eu sempre ponho flores nas suas vizinhanças
para que elas suavizem a vida-morte da caixa – as flores são também uma
homenagem ao artesão anônimo que esculpiu em pesada prata de lei uma obra de
arte. (Lispector, 1978: 112)

Nesse trecho, percebe-se que a energia que a caixa de prata transmite para o observador está
na sensação que é sentida e como ela é transfigurada em memória compreensível. Um relógio é um
mecanismo material que inspira imagens, emoções e liberdade para o homem expressar suas
experiências em contato com o objeto e as relações pessoais que estabelece, ou melhor, o objeto só
pode ser compreendido se for dentro da história pessoal do seu possuidor, exatamente porque a
energia irradiada de sua matéria ocupa um espaço-tempo na história de quem o maneja.
Bachelard fala da representação da casa em sua obra “A poética do espaço” como um signo
cheio de imagens:
Para o estudo fenomenológico dos valores da intimidade do espaço interno, a casa
é, evidentemente, um ser privilegiado, sob a condição, bem entendido, de
tomarmos, ao mesmo tempo, a sua unidade e a sua complexidade, tentando integrar
todos os seus valores particulares num valor fundamental. A casa nos fornecerá
simultaneamente imagens dispersas e um corpo de imagens. Num e noutro caso,
provaremos que a imaginação aumenta os valores da realidade. Uma espécie de
atração concentra as imagens em torno da casa. Através das lembranças de todas as
casas em que encontramos abrigo, além de todas as casas em que desejamos morar,
podemos isolar uma essência íntima e concreta que seja uma justificativa para o
valor singular que atribuímos a todas as nossas imagens de intimidade protegida?
Eis o problema central. (Bachelard, 1974: 357)

Não basta, segundo Bachelard, descrever a casa como uma moradia, mas superar tal
descrição, fazer um esforço para deixar o elemento revelar fatos e impressões. Um fenomenólogo
deve compreender onde se encaixa essa matéria na primeira imagem de mundo. A casa seria o
primeiro canto no mundo.
Clarice Lispector formaliza a teoria de Bachelard em outro trecho sobre a casa:
A casa
Este é um castelo de pedra maciça, mas sua aura é um ninho de aluarada luz leve.
Nele o sol brilha como um espelho.
A coisa maior que se pode ter é a casa. Beethoven compreendeu isso quando fez a
abertura sinfônica resplandecente chamada “A Consagração da Casa”. Ouvi esta
música que me apoia às seis e trinta de uma manhã ainda adormecida. Ouvir esta
música insólita me provocou um sonho delirante onde as coisas da casa andavam e
me enfeitiçavam Então pensei: preciso porque preciso de enormes corolas de fina
pena suave, mas selvagem para pôr na minha casa.
Olhei a pedra em cima da mesa. Era grande e muito pesada. Mergulhei em vaga
meditação. Olhei-a. quase preta. E inexorável.
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Um dos modos de viver mais é o de usar os sentidos num campo que não é
propriamente o deles. Por exemplo: eu vejo uma mesa de mármore que é
naturalmente para ser vista. Mas eu passo a mão o mais sutilmente possível pela
forma da mesa, sinto-lhe o frio, imagino-lhe um cheiro de “coisa” que o mármore
deve ter, cheiro que para nós ultrapassa a barreira do faro e nós não conseguimos
senti-lo pelo olfato, só podemos imaginá-lo.
O bule de chá tão esguio, elegante e cheio de graça. Sim, mas tudo isso num
instante passa, e o que fica é um bule velho e um pouquinho lascado, objeto
ordinário. (Lispector, 1978: 113)

Assim, Clarice Lispector poetisa o insólito e incompreensível aos olhos do determinismo.
Os objetos em sua obra vão além do descritivismo, mas, antes, pela sua aura e pelas associações que
fazem com a lembrança e com a memória através de um acordo entre eles e o observador. Ao
expressar as sensações que os objetos lhe proporcionam, entra em diálogo direto com algo, a
primeira vista, só perceptível, incomunicável.

O imperceptível coisa
Após a especulação sobre a vibração dos objetos e seu grau de incomunicabilidade, Clarice
Lispector segue sua busca em direção ao não-palpável, ao não-visível. Esse seria o último degrau de
busca se ela não voltasse seu interesse para o próprio ato de escrever.
Há muitos textos onde ela registra o contato com o não-palpável. O homem, os animais e os
objetos possuem, em primeira instância, a forma, que não deixa de ser uma referência. Mas e o
plasma, a luz, o átomo, a energia, o abstrato, as moléculas? Os elementos do cosmo e suas relações
também com a lembrança e a memória do homem estarão presentes nas especulações de uma
obstinada exploradora da vida.
Da mesma maneira como Leibniz constrói a teoria das mônadas, unidade de força viva que é
caracterizada pela percepção, pela apetição e pela expressão. Leibniz considera a percepçãoconsciência como um somatório de todas as percepções pequenas, algumas não percebemos, como
o som produzido por duas partículas de poeira ao se cruzarem. Cada substância possui graus
diferentes de percepção. Assim, animais, homens e objetos são todos formados por uma mesma
matéria inteligente – mathesis universalis – mas com graus de perfeição e compreensão diferentes,
ou campos vibratórios dependentes de sua posição no universo. Essa distribuição em graus cabe à
inteligentsia maior que é Deus.
Clarice Lispector parte dessa pequena percepção para discutir a limitação do ser humano ao
tentar compreender o não morfológico. Uma pintura abstrata, por exemplo, possui um grau de
aceitação estético, mas comunicável somente pelo grande esforço de perceber sua vibração na
memória ou lembrança: “Tanto em pintura como em música e literatura, tantas vezes o que chamam
de abstrato me parece apenas o figurativo de uma realidade mais delicada e mais difícil, menos
visível a olho nu” (Lispector, 1984:492).
Leibiniz chama de apetição a ação interna que provoca a passagem de uma percepção a
outra e essa percepção nem sempre alcança uma perfeição, mas chega a novas percepções. Inclusive
os sentimentos e as sensações oníricas são mônadas simples e primitivas, mais difíceis de
compreensão, o que poderiam chamar-se almas.
Se quisermos chamar de Alma a tudo que tem percepções e apetências no sentido
geral que acabo de explicar, todas as substâncias simples ou Mônadas criadas
poder-se-iam chamar de Almas. Mas como o sentimento é algo mais do que uma
simples percepção, concordo em ser suficientemente a designação geral de
Mônadas e Enteléquias para as substâncias simples possuidoras apenas desta
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percepção, e que se denominam Almas somente aquelas cuja percepção é mais
distinta e acompanhada de memória.
Nós próprios experienciamos um estado em que não nos recordamos de nada, nem
temos qualquer percepção distinta, como quando caímos em delíquio ou ficamos
prostrados num sono profundo e sem sonho. Neste estado a alma não difere
sensivelmente de uma simples Mônada; porém como este estado não é duradouro e
a alma dele se liberta, ela é alguma coisa mais.
E de modo nenhum se segue daí que a substância simples possa existir sem
qualquer percepção. (Leibiniz, 1979: 106-7)

A este estado da alma, Clarice chama de estado de graça:
Quem já conheceu o estado de graça reconhecerá o que vou dizer. Não me refiro à
inspiração, que é uma graça especial que tantas vezes acontece aos que lidam com
arte.
O estado de graça de que falo não é usado para nada. É como se viesse apenas para
que soubesse que realmente se existe. Nesse estado, além da tranqüila felicidade
que se irradia de pessoas e coisas, há uma lucidez que chamo de leve porque na
graça tudo é tão, tão leve. É uma lucidez de quem não adivinha mais: sem esforço
sabe. Apenas isto: sabe. Não perguntem o quê, porque só posso responder todo
mesmo modo infantil: sem esforço, sabe-se.
E há uma bem-aventurança física que a nada se compara. O corpo se transforma
num dom. E se sente que é um dom porque se está experimentando, numa fonte
direta, a dádiva indubitável de existir materialmente. (Lispector, 1984:119)

Clarice Lispector buscou dar conta de sentimentos que não têm um nome, uma fonte de
representação:
Se recebo um presente dado com carinho por uma pessoa de quem não gosto –
como se chama o que sinto? Uma pessoa de quem não se gosta mais e que não
gosta mais da gente – como se chama esse rancor? Estar ocupado, e de repente
parar por ter sido tomado por uma desocupação beata, milagrosa, sorridente e
idiota – como se chama o que se sentiu? O único modo de chamar é perguntar:
como se chama? Até hoje só consegui nomear com a própria pergunta. Qual é o
nome? E este é o nome. (Lispector, 1984: 300)

Das suas últimas especulações sobre o incomunicável está o próprio ato de escrever. É como
se ela esgotasse tudo que poderia estar fora de seu alcance perceptivo. Dar conta do momento da
escrita e dos meandros da palavra em múltiplas facetas, assim como as mônadas de Leibiniz que
aceita o pluralismo das percepções que formam o universo, foi exatamente a busca em dar sentido
ao que lhe era insólito. A literatura sempre lhe fora insólita por não conseguir a palavra perfeita para
expressar totalmente seus pensamentos.
Escrever as entrelinhas
Então escrever é o modo de quem tem a palavra como isca: a palavra pescando o
que não é palavra. Quando essa não-palavra – a entrelinha – morde a isca, alguma
coisa se escreveu. Uma vez que se pescou a entrelinha, poder-se-ia com alívio
jogar a palavra fora. Mas aí cessa a analogia: a não-palavra, ao morder a isca,
incorporou-a. O que salva então é escrever distraidamente. (Lispector, 1984: 605)
Como é que se escreve?
Quando não estou escrevendo, eu simplesmente não sei como se escreve. E se não
soasse infantil e falsa a pergunta das mais sinceras, eu escolheria um amigo escritor
e lhe perguntaria: como é que se escreve?
Por que, realmente, como é que se escreve? Que é que diz? E como dizer? E como
é que se começa? E que é que se faz com o papel em branco nos defrontando
tranqüilo?
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Sei que a resposta, por mais intrigante, é a única: escrevendo. Sou a pessoa que
mais se surpreende de escrever. Porque, fora das horas em que escrevo, não sei
absolutamente escrever. Será que escrever não é um ofício? Não há aprendizagem
então? O que é? Só me considerarei escritora no dia em que eu disser: sei como se
escreve. (Lispector, 1984: 229-230)

A morte coisa
Leibiniz potencializa a imagem de Deus como a única mônada superior e perfeita, criador e
ordenador de todas as mônadas inferiores. Com isso ele retoma o neoplatonismo ao colocar a busca
da perfeição para chegar à casa de Deus (Cidade de Deus).
Além das diferenças entre as almas ordinárias e os Espíritos, já apontadas em parte
por mim, há esta ainda: as Almas, em geral, são espelhos vivos ou imagens do
universo das criaturas, mas os espíritos são ainda imagens da própria Divindade, ou
do próprio Autor da natureza, capazes de conhecer o sistema do universo e de, em
certa medida, imitá-lo por amostras arquitetônicas, sendo cada espírito como uma
pequena divindade em seu domínio.
[...]
De onde facilmente se conclui dever a reunião de todos os Espíritos constituir a
Cidade de Deus, quer dizer, o mais perfeito estado possível dos Monarcas.
(Leibniz, 1979: 114)

A imagem da perfeição foi adotada pelos místicos cristãos como Santa Teresa de Ávila e
San Juan de la Cruz. Entretanto essa hierarquia que direciona os graus de perfeição em Clarice
Lispector não começa no plasma e termina em Deus. Clarice Lispector faz o caminho inverso, parte
do homem para chegar ao plasma inteligente, porém incomunicável, é como um retorno do homem
ao estado plasmático como pureza e não como irracional, segundo o neoplatonismo e os cristãos
contemplativos.
O cristianismo científico, desenvolvido no século XIX, principalmente por Allan Kardec, vê
a morte não como um estágio final que será avaliado segundo a trajetória, mas como uma
continuidade, uma passagem para outro quadrante, para outra vida que não é senão um simulacro do
mundo material plasmado. Onde a matéria liberta-se do espírito que é pura energia. A morte é
simplesmente um desconhecido brevemente compreensível e é exatamente essa busca da última
instância do insólito que Clarice Lispector vai buscar. O último mistério, o último elemento é Deus
e como é a outra dimensão.
No ano de sua morte (1977) ela escreve seu livro Um sopro de vida, termina às vésperas de
sua morte. Nele há uma liberdade nunca experimentada antes ao confrontar duas ‘Clarices’ – a
escritora, presa às exigências de um mercado editorial (autor) e sua personagem, escritora livre com
as palavras (Ângela). Clarice responde aos leitores com suas últimas palavras sobre a morte e sua
continuidade.
A inspiração é como um misterioso cheiro de âmbar. Tenho um pedacinho de
âmbar comigo. O cheiro me faz ser irmã das santas orgias do Rei Salomão e a
Rainha de Sabá. Benditos sejam os teus amores. Será que estou com medo de dar o
passo de morrer agora mesmo? Cuidar para não morrer. No entanto eu já estou no
futuro esse meu livro que será para vós o passado de um morto. Quando acabardes
este livro, chorai por mim um aleluia. Quando fechardes as últimas páginas deste
malogrado e afoito e brincalhão livro de vida então esquecei-me. Que deus vos
abençoe então e este livro acaba bem. Para enfim eu ter repouso. Que a paz esteja
entre nós, entre vós e entre mim. Estou caindo no discurso? Que me perdoem os
fieis do templo: eu escrevo e assim me livro de mim e posso então descansar.
(Lispector, 1978: 20)
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A morte é o maior mistério para o ser humano e, segundo as leis cristãs, há total
impossibilidade de comunicação entre as duas dimensões, morte e insólito são quase sinônimos.
Logo, atravessar para a dimensão pós-vida seria descortinar o seu lado insólito, oculto; além de
fechar o ciclo da vida retornando ao estado plasmático inicial. Dar conta da morte é chegar ao ápice
da busca de compreensão de tudo que não nos é permitido dialogar, é atingir um estado mais
próximo da perfeição que só está em Deus.
Assim Clarice Lispector alcança seu objetivo e termina a sua busca da compreensão do
incomunicável nesta nossa dimensão.
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O DUPLO EM HOJE É DIA DE MARIA *
Myriam Pessoa Nogueira

De acordo com Luís Alberto de Abreu, Hoje é Dia de Maria trabalhou com o universo dos
contos fantásticos. Muito presente na minissérie é o tema do duplo, recorrente na literatura universal
fantástica. Para Eco “a presença do sósia é quase obrigatória em um romance barroco” (Eco, 2003:
212), e, no caso do maravilhoso e do fantástico, mais ainda. No cinema e na televisão, mesmo
quando não havia a possibilidade dos efeitos especiais digitais, a adaptação de textos fantásticos,
por exemplo, já instigava os cineastas no século XIX, como George Mélies em sua Viagem à Lua, e
continuou sendo um processo recorrente para o cinema surrealista e expressionista alemão e hoje
para os filmes de terror ou de cineastas cult. Assim também a literatura vem trabalhando o
fantástico através da história até a contemporaneidade, como vemos desde Edgar Alan Poe,
Hoffmann, Gaultier e Mérimée a Isabel Allende, Julio Cortázar, Jorge Luís Borges, Rubem
Fonseca, Lígia Fagundes Teles e Murilo Rubião, para citarmos alguns brasileiros. Bakhtin revela o
fenômeno habitual das personagens duplas em Dostoiévski, como sendo uma sua particularidade,
pois escrevia “obrigando as personagens a dialogarem com seus duplos, com o diabo, com seu alterego e com sua caricatura” (Bakhtin, 1997: 28-9).
Segundo Le Goff, há “uma relação entre o espelho, símbolo da duplicidade, e o
maravilhoso” (Le Goff, 1983: 20), já no título do livro de Pierre Mabille sobre o maravilhoso, Le
Miroir du Merveilleux. Segundo Cesarini,
o desdobramento, gêmeos e sósias, a duplicidade de cada personalidade, tudo isso é
tema já muito desenvolvido no teatro, seja no trágico ou no cômico, mas também
nas narrativas de todos os tempos. Entretanto, no fantástico o tema enriquece por
meio dos motivos do retrato, do espelho, das muitas refrações da imagem humana,
da duplicação obscura que cada indivíduo joga para trás de si, na sua sombra.
(Cesarini, 2006: 83)

Para os românticos alemães, como Hoffmann, reflexos de espelho e sombras se confundem.
De acordo com Junito Brandão (1987), a sombra tem função ambivalente, já que possui qualidades
comuns à luz e às trevas, assim aflorando o problema do bem e do mal. A força da fertilidade da
sombra é associada à luz geradora da vida. “Possui instintos normais e impulsos criadores”
(Brandão, 1987: 187). Sua força curativa é exaltada em muitas culturas, nas quais ela se acha
imbuída de mistério e sobrenaturalidade. Para os latinos, a sombra, umbra, tem seu lado negativo:
são os “aspectos ocultos, reprimidos, desfavoráveis da personalidade.” Aí estamos no terreno da
magia, do espiritual, característica apontada como sendo do maravilhoso. Entre os mitos gregos é
que surgiram primeiramente estas tendências fantasmagóricas e demoníacas: “os mortos perdem a
sombra, ou, por outra, transformam-se eles próprios em sombras, imago, umbra, eídolon e podem
assustar os vivos: são as assombrações” (Brandão, 1987: 188). Sendo uma parte inconsciente da
personalidade ou mesmo uma parcela do inconsciente coletivo, no dizer de Jung, a imagem perdida
de Narciso continua viva entre nós.
*

Subcapítulo da dissertação de mestrado “Hoje é Dia de Maria Borralheira: matrizes intertextuais da microssérie
televisiva”, defendida pela autora na PUC Minas e orientada pelo prof.Dr.Márcio de Vasconcellos Serelle.
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De acordo com nosso folclorista Câmara Cascudo, os perigos da sombra permanecem ainda
vivos no espírito popular do Brasil: “a sombra do corpo é parte integrante do mesmo e suscetível de
todas as suas virtudes, poderes e perigos. Quem brinca com sombra, assombra-se. Pisar na sombra
de alguém é uma agressão séria: é apossar-se da pessoa” (Cascudo Apud Brandão, 1987: 189).
Para Luiz Fernando Carvalho, “como em todo conto-de-fadas, o mundo das sombras é um
personagem importante.” Há, na minissérie, uma passagem em que Maria e Zé Cangaia entram num
castelo de espelhos:
ZÉ CANGAIA arma um soco e a imagem do espelho se faz de assustada e depois
ri, gozando de ZÉ CANGAIA!
MARIA
Faz isso não, Zé! A gente num deve de quebra o que guarda nossa image. Dá sete
ano de azar! Dá a mão, vamo sair daqui.
ZÉ CANGAIA E MARIA tentam se encontrar, mas, multiplicados em milhares de
imagens, se perdem um do outro cada vez mais.(Abreu; Carvalho, 2005: 347)

Vemos também que o Príncipe com quem Maria se recusa a casar – rompendo, como
dissemos, em tom parodístico, uma tradição dos contos de fada – não tem rosto, quando tira a
máscara do baile em frente ao espelho.
A venda da alma (sombra), presente em várias narrativas e mitologias universais, como
vimos em Hoffmann, está também no roteiro. Um exemplo é quando os meninos carvoeiros
explicam que tiveram de vender sua sombra porque “só o trabalho não dava pra sustentar tanta
boca”, e outro é quando o diabo quer comprar a sombra de Zé Cangaia:
ASMODEU 1
Isso é uma porquera de uma sombra mirradinha! Num vale nem metade do que
quero pagá!
ZÉ CANGAIA
Vale mais do que o dobro do que tô lê vendeno!
ASMODEU 1
Num vô discuti mais! Levo pelo preço que disse!
ASMODEU 1 se abaixa para pegar a sombra. ZÉ CANGAIA se move e afasta a
sombra das garras de ASMODEU 1.
ZÉ CANGAIA
Tira a mão da mercadoria! Num aparpa o material! Por esse preço minha sombra
não sai de junto de mim!
MARIA fica estupefata ao entender o que estão negociando. Fala mais para si
mesma.
MARIA
Esse é aquele que comprou a sombra dos menino! É o demo! Só pode ser! (Abreu;
Carvalho, 2005: 97-8)

É próprio do demônio se multiplicar, e Maria se encontra com sete Asmodeus em cada
jornada. Vidal e Marques nos lembram da “simbologia do número sete: sete pecados capitais, sete
demônios” (Vidal; Marques, 2006: 13) , e, como vimos, sete anos de azar.
São eles: o original, que vigia os meninos carvoeiros; o moço bonito, que seduz a Madrasta
e tenta comprar a alma de Zé Cangaia; e os que aparecem para o Pai, na Primeira Jornada. Na
Segunda Jornada, temos o Cartola, que transforma o Asmodeu Piteira em gato. Temos ainda o
Marinheiro gringo, o Juiz, o Rábula e Asmodéia.
O nome do personagem tem vários significados e foi tirado da demonologia judaica. Vem do
latim: asmodaeus, e significa o príncipe dos demônios, o demônio da impudicícia, da luxúria, da
lascívia, o pior dos demônios, anjo destruidor, “aquele que faz perecer” (Vidal; Marques, 2006).
Ainda segundo Vidal e Marques (2006: 4), “o nome Asmodeu seria mesmo derivado do persa
Aeshma-Daeva, um dos sete espíritos maus, divindade da tempestade”. Elas fazem, ainda, uma
leitura social do demônio. Ele representaria “as mazelas do país e do mundo, expondo importantes
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aspectos, como corrupção, exploração do trabalho infantil, desigualdade social, miséria, subjugação
da condição feminina, opressão imposta pelo consumo, descarte do ser humano, ausência de
sonhos” Ao mesmo tempo, o demônio também aparece como “grotesco, risível, picaresco e
burlesco” (Vidal; Marques, 2006: 1).
Sua primeira aparição no teatro se deu em 1707, quando Alain-René Lesage exibiu um
espetáculo de rua intitulado O diabo coxo, no qual ele é liberto de uma garrafa, como um gênio, por
um estudante espanhol:
Em troca, mostra ao rapaz todas as tragicomédias, manipuladas por Satã, que se
desenrolam na cidade: “Fui eu quem introduziu no mundo o deboche, os jogos de
azar. Sou o inventor da dança, da música, da comédia e de todas as novas modas da
França. Resumindo, eu me chamo Asmodeu ou o diabo coxo. (Minois Apud Vidal;
Marques, 2006: 2)

Houve também uma publicação de Luiz Vélez Guevara, El Diablo Cojuelo, que chegou ao
Brasil no século XIX. Segundo Vidal e Marques, “Da Europa migrou para o Novo Mundo. Luiz
Gama dele se encantou e na tacanha São Paulo de 1864/65 fez circular um semanário, O Diabo
Coxo” (Vidal; Marques, 2006: 2). Isto, porque, segundo Vidal e Marques, “ao despencar do céu ele
teria sido atingido pelos seus companheiros que lhe caíram por cima e o aleijaram” (Vidal;
Marques, 2006: 3).
Da mitologia grega vem a forma do demônio sincretizada com o deus Pã e os sátiros, e no
Brasil podemos dizer que há também um sincretismo com o Curupira, pois “Asmodeu seria um
demônio terrestre que, vivendo nos bosques e florestas, pregam peças nos caçadores, fazem
perderem-se os viajantes” (Vidal; Marques, 2006: 12).
Segundo Cascudo, “aceitando desafio, topando aposta ou firmando contrato, o Diabo é um
logrado inevitável, enganado pelas crianças e mulheres”. (Cascudo, 1978: 329). No episódio da luta
entre Maria com Asmodeu pela alma de Zé Cangaia, o Diabo lhe faz três perguntas, que Maria
responde corretamente. Não satisfeito, Asmodeu passa ao desafio de cantadores, e, mais uma vez,
perde para ela. Maria, tendo já combinado com Zé Cangaia de tampar as fezes que este fizera na
encruzilhada com um chapéu para que Asmodeu não veja, engana o diabo dizendo que se tratava de
um passarinho, e o deixa sozinho para descobrir o logro.
Walter Benjamin explica que “o personagem do ‘tolo’ nos mostra como a humanidade se fez
de ‘tola’ para proteger-se do mito. O personagem ‘inteligente’ mostra que as perguntas feitas pelo
mito são tão simples quanto as feitas pela esfinge” (Benjamin, 1994: 215). Neste caso, Maria
responde às adivinhas do diabo com segurança e simplicidade, “decifrando-o” como a uma esfinge
e não se deixando “devorar”, como por um lobo. Depois de tanto sol, a pequena está “em busca da
sombra” da noite. Talvez seja, nesse aspecto, isso que nossa minissérie tenha a acrescentar, pois,
apesar de ainda trabalhar o maniqueísmo, nos mostra o lado sombrio de personagens boas, como o
Pai, que acaba se arrependendo de suas atitudes erradas. Maria, nossa “Chapeuzinho Vermelho”,
está sempre às voltas com Asmodeu/Lobo Mau em suas múltiplas formas, sempre o vencendo,
como o Chapeuzinho Amarelo de Chico Buarque, que vence o medo do Lobo Bobo, que vira bolo.
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INSÓLITO:
VIA DE ACESSO AO LEITOR OITOCENTISTA DE “A SEMANA”
Nelson de Jesus Teixeira Júnior *
Patrícia Kátia da Cota Pina ∗∗

Antes mesmo de realizar uma análise sobre a narrativa machadiana, é interessante
entendermos um pouco acerca desse gênero, que é o insólito, o qual é objeto de reflexão por
Todorov, em seu livro Introdução à literatura fantástica, em cujo estudo o teórico evoca a presença
desse fenômeno e sua relação (podendo incluir, aqui, seus possíveis efeitos) com o leitor
ficcionalizado, isso, da seguinte maneira: “Acontecimentos que parecem sobrenaturais ao longo de
toda a história [...] Se esses acontecimentos por muito tempo levaram a personagem e o leitor a
acreditar na intervenção do sobrenatural, é porque tinham um caráter insólito.” (Todorov, 1992: 51).
Aqui, o autor parece entender que no próprio fantástico (assim como no maravilhoso e no estranho)
há terrenos não categorizados que trazem como marca a presença do insólito, o que nos permite
entender, também, o insólito enquanto um fenômeno incomum mas que tem como morada, mesmo
que flutuante, sem estada fixa, o espaço da ficção.
Partindo para a análise do texto machadiano, estudar o insólito nessas crônicas é, antes de
tudo, enxergar outras possibilidades de relação entre essas narrativas e o publico leitor da época, o
que reforça ainda mais a importância de experenciar o infreqüente, o incomum... que recheavam
essas narrativas de Machado de Assis e que fisgavam os olhares mais variados dos leitores da
época. A crônica que iremos estudar é datada de 16 de Outubro de 1892, da série “A Semana”, que
traz como assunto inicial a grande transformação advinda com a chegada dos bondes elétricos do
Rio de Janeiro, os quais alteraram a forma de relação entre os usuários e os bondes, além de terem
interferido na forma e no tempo de locomoção por parte dos cariocas. Os bondes elétricos
simbolizavam o máximo de urbanização e do progresso, casando-se bem com o desejo de novidade
que marcava a burguesia da época. Com tudo isso, criava-se um ar de admiração naqueles que
vislumbravam esses veículos novos na cidade:
Não tendo assistido à inauguração dos bondes elétricos, deixei de falar neles. Nem
sequer entrei em algum, mais tarde, para receber as impressões da nova tração e
contá-las. Daí o meu silêncio da outra semana. Anteontem, porém, indo pela Praia
da Lapa, em um bonde comum, encontrei um dos elétricos, que descia. Era o
primeiro que estes meus olhos viam andar. (Machado de Assis, 1985: 550)

No trecho acima podemos perceber que o cronista aponta para o centro das atenções em que havia
se transformado esse novo meio de transporte, o que fez com que o narrador justificasse a “demora”
em abordar o assunto tão discutido no Rio, posto que a crônica tinha (e ainda tem) uma relação
*
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bastante estreita com a contemporaneidade da época que envolvia o leitor, relendo seu espaço de
habitação e re-significando os acontecimentos que davam novos ares à cidade. Isso reforça ainda
mais o caráter científico (pois valia-se do cotidiano real) e informativo dessas narrativas que
circulavam no cenário carioca.
Até aqui, a crônica de “A Semana” cumpre com a principal tarefa de informar, por meio da
“multifacetada” ótica machadiana, os acontecimentos que efervesciam o cenário fluminense e que
convidavam o leitor a intervir nessas narrativas. Entretanto, nessa crônica, o leitor acaba sendo
surpreendido com o “silenciamento” abrupto das informações que saiam do narrador, para dar lugar
à presença de uma cena de conversação extensa e insólita entre dois personagens com atributos
incomuns, que também viajavam no bonde:
Assim fomos seguindo; até que, perto do fim da linha e já noite, éramos só três
pessoas, o condutor, o cocheiro e eu. Os dois cochilavam, eu pensava. De repente
ouvi vozes estranhas; pareceu-me que eram os burros que conversavam, inclineime (ia no banco da frente); eram eles mesmos. Como eu conheço um pouco a
língua dos Houyhnhnms, pelo que dela conta o famoso Gulliver, não me foi difícil
apanhar o diálogo. (Machado de Assis, 1985: 551)

O narrador machadiano tenta, a todo custo, dar sentido ao episódio presenciado no bonde.
Desviando-se de possíveis questionamentos do leitor, o narrador informa que mesmo sendo uma
comunicação entre dois animais, a conversação será entendida, posto que, por meio das narrativas
de Gulliver 1 aprendeu a falar a língua dos cavalos, que tem semelhança à dos burros. E, nesse caso,
essa personagem protagonista da narrativa apresenta-se também como um tradutor, permitindo que
o receptor oitocentista sirva-se das informações emitidas pelos “burros”.
Essa relação entre a crônica e as Viagens de Gulliver lança sobre o leitor da narrativa a
curiosidade de buscar, por meio de outra leitura, a passagem da obra de Swift em que se encontra o
trecho evocado pelo narrador da narrativa machadiana, o que, por conseguinte, provocará nesse
mesmo leitor o desafio de estabelecer outras relações intertextuais entre as duas passagens em
questão. Sobre essa prática intertextual de leitura, Scholes em seu livro Protocolos de leitura,
discute essa atividade enquanto uma via de mão dupla, visto que a intertextualidade acontece tanto
no texto quanto no ato da leitura: “Ler consiste em reunir textos. Constitui uma atividade
construtiva, uma espécie de escrita” (Scholes, 1989: 26). Com isso, o teórico transcende a atividade
intertextual, entendendo que o leitor, ao ler um texto, recorre a outras leituras já efetuadas antes e,
ainda, efetuadas instantaneamente sobre sua própria vida enquanto leitor de si mesmo e, também, a
uma leitura sobre a vida enquanto espaço que o cerca.
Entretanto, mesmo com esse grande esforço do narrador em tentar dar sentido ao
inexplicável, o insólito não se minimiza frente a essas explicações e, com isso, o leitor acaba sendo
seduzido a experenciar esse fenômeno, seja de maneira agradável ou frustrante. Em seu texto A
realidade e o insólito, Castro reflete sobre essa via de mão dupla que é o insólito: “A questão do
insólito se torna sempre estranha porque não se pode explicar, mas só experienciar.” (Castro, 2007:
14). Aqui, o autor parece nos indicar que a reflexão sobre o insólito se dá sobre idas e vindas, pois
ao tentar explicar o inexplicável podemos ser seduzidos a teorizar sobre aquilo que é mutável e não
apresenta uma linearidade suficiente para colocarmos o crivo da teoria, por outro lado não devemos
apenas citar o insólito sem experenciá-lo, o que nos conduz a um debruçar sobre o fenômeno
“enquanto único” sem, como afirmado antes, explicar de forma matemática tal acontecimento.
1

Na parte IV do livro Viagens de Gulliver, escrita por Swift (2000), especificamente no capítulo 1, o personagem
Gulliver parte em viagem como capitão de um navio, entretanto seus homens conspiram contra ele e o desembarcam
forçadamente numa terra desconhecida. Nessa terra ele se depara com animais com traços físicos e comportamentos
(por ser muito racional) estranhos. Em especial, nesse capítulo da obra Gulliver se encontra com um cavalo que se
comunica de maneira estranha e, que o viajante entende ser a língua do cavalo, ou especificamente a língua dos
Houyhnhnms, a qual Gulliver aprende a falar durante a estada nessa terra.
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Essa cena insólita do diálogo entre dois animais ressignifica, inclusive, a organização
sistêmica da crônica, pois as narrativas passam a poder ser veiculadas por narradores de variada
natureza sem perder o crivo da sua funcionalidade: revisitar o cotidiano (real) seduzindo o leitor a
intervir no que é lido. Nessa narrativa, o real e o ficcional se hibridizam, resultando em um diálogo
insólito entre leitor e crônica, posto que, ainda que essa narrativa fuja às regras de organização
convencional da época, a interação entre o texto e seus interlocutores se estabelece, assim como nas
narrativas veiculadas anteriormente na série “A Semana”.
Vale lembrar, aqui, o que Iser, em “A interação do texto com o leitor”, afirma: “O texto
ficcional adquire sua função, não pela comparação ruinosa com a realidade, mas sim pela mediação
de uma realidade que se organiza por ela” (Iser, 2001: 105). Então, o texto pode construir realidades
que, necessariamente, existem dentro da ficção e que podem, por meio da intervenção do leitor,
relacionar-se com o mundo concreto existente fora do texto. O que nos permite pensar que, por mais
insólita que pareça essa cena que surgiu na narrativa em estudo, o leitor estabelece relação com o
seu mundo real, não que possa encontrar burros falando em qualquer esquina, mas pode refletir
sobre os assuntos que emergem do diálogo entre as personagens insólitas, tais como a liberdade, a
tecnologia que chega ao Rio oitocentista, a mudança nas relações sociais, o desenvolvimento
urbano da cidade etc.
Em outra passagem dessa mesma crônica, a presença do insólito ao mesmo tempo que
expele, atrai o leitor oitocentista. Segue abaixo o trecho da crônica em questão:
– Tens e não tens razão, respondia o da direita ao da esquerda.
O da esquerda:
– Desde que a tração elétrica se estenda a todos os bondes, estamos livres... parece
claro.
Claro parece; mas entre parecer e ser, a diferença é grande. Tu não conheces a
história da nossa espécie, colega; ignoras a vida dos burros desde o começo do
mundo. Tu nem refletes que, tendo o salvador dos homens nascido entre nós,
honrando a nossa humildade com a sua, nem no dia de Natal escapamos da
pancadaria cristã. Quem nos poupa no dia, vinga-se no dia seguinte.
– Que tem isso com a liberdade? (Machado de Assis, 1985: 551)

No trecho acima, percebemos o caráter fragmentário da crônica: mesmo informando sobre
os bondes elétricos, abre-se o espaço para a reflexão acerca da liberdade. Por mais que pareça um
diálogo irrelevante e banal entre dois burros, o assunto tratado pelos animais levanta outra questão
que “pega carona” na chegada dos bondes: a idéia de liberdade. No caso dos animais, os bondes
elétricos não retiram dos burros seu árduo trabalho e lhes dá a liberdade, mas, apenas o desloca para
outros donos (de proprietários das grandes companhias para os proprietários a vulso) que os usarão
e tratarão da mesma forma que antes em outros tipos de tarefas. No caso dos homens, os bondes
elétricos permitem ter uma liberdade “emprestada” e efêmera, provocada pelo ar de superioridade
aos usuários desses veículos elétricos.
Quanto a essa estratégia de citar vários assuntos na mesma narrativa, em O ato da leitura,
Iser reflete sobre esse caráter fragmentário do folhetim, em que o teórico aponta para o desafio do
leitor em promover um tipo de leitura que quebre a idéia da good-continuation, costurando a colcha
de retalhos que se configura essa narrativa: “O folhetim impõe ao leitor uma determinada forma de
leitura; as interrupções das conexões são melhor calculadas do que aquelas que, durante a leitura de
um livro, são produzidas” (Iser, 1999: 140). Essa “imposição” sugerida pelo teórico alemão é típica
da própria elaboração da crônica, que como espaço de ocupação da página do impresso
relativamente pequeno e próximo a outras tantas informações que a rodeavam seduz o leitor,
levando-o a uma performance de leitura diferente da habitual efetuada na leitura de livros e
romances, o que exige do receptor de “A Semana” habilidades múltiplas para costurar relações
entre as informações que se presentificam nessa narrativa em estudo.
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Quanto a essas habilidades de leituras múltiplas, em Performance, recepção, leitura,
Zumthor teoriza a performance enquanto: “um saber que implica e comanda uma presença e uma
conduta” (Zumthor, 2000: 35). Esse trecho permite-nos entender que mesmo o impresso não
emitindo a sonoridade da voz para o leitor, se apresenta enquanto material corpóreo que provoca
outras tantas comunicações multifacetadas, e que convida o interlocutor a uma conduta bem
próxima daquela que seria efetivada com uma pessoa, isso porque a não presença da voz não
implica uma obstrução na comunicação. Esse teórico esclarece ainda, que a mensagem contida no
texto não se completa apenas com o ato da leitura, essa relação produz diversos efeitos que se
configuram com a reação do leitor ao que se foi lido, o que nos permite entender que o
conhecimento proposto pelo texto toma outras dimensões, não previstas, com a ação do interlocutor.
Zumthor reflete essa relação leitor texto da seguinte maneira: “A performance de qualquer jeito,
modifica o conhecimento. Ela não é simplesmente um meio de comunicação: comunicando ela o
marca” (Zumthor, 2000: 37). Então, a performance do leitor não significa apenas a reação dele com
o que foi lido, mais do que isso, significa a ampliação dos significados do texto, nesse caso.
A presença do insólito nessa crônica, como evidenciada antes, não se dá apenas pelo fato de
existirem no texto animais falantes, porém, mais do que isso, por ser uma cena insólita que passa a
ser uma realidade enquanto sentido e verdade, chegando ao ponto de essas personagens “burros”
animalizarem até mesmo o próprio homem e, talvez, o leitor ficcionalizado... é como se o ser
humano fosse uma espécie estranha ocupando o espaço comum dos animas falantes:
– Tu és lúgubre, disse o burro da esquerda. Não conheces a língua da esperança.
– Pode ser, meu colega; mas a esperança é própria das espécies fracas, como o
homem e o gafanhoto; o burro distingue-se pela fortaleza sem par. A nossa raça é
essencialmente filosófica. Ao homem que anda sobre dous pés, e provavelmente à
águia, que voa alto, cabe a ciência da astronomia. Nós nunca seremos astrônomos;
mas a filosofia é nossa. Todas as tentativas humanas a este respeito são perfeitas
quimeras. (Machado de Assis, 1985: 552)

Esse trecho acima é bastante simbólico, visto que evoca algumas representações que rodeiam o
burro enquanto um “animal mágico”. Alguns animais são tratados na bíblia como importantes não
apenas por serem usados como fonte de renda das famílias, mas também, como seres de relativa
importância sagrada.
Quem não se lembra da mula de Balaão e da baleia que engoliu Jonas? Como porta-voz
circunstancial das boas novas, a mula de Balaão o repreendeu falando com ele, quanto a Jonas, foi
salvo no mar por uma baleia gigante que o engoliu. Não devemos esquecer, também, que no
imaginário ocidental, o nascimento de Jesus Cristo ocorreu num estábulo em que havia ao seu lado
um burro e, que por isso, até hoje, esse animal enfeita os presépios de natal. Logo, as personagens
escolhidas por Machado de Assis, os burros, trazem em si uma magia simbólica que convida, agora
por meio da memória coletiva, o dialogismo com o leitor carioca do dezenove.
Por fim, vale refletir sobre a passagem final dessa crônica de “A Semana”, em cujo trecho o
narrador intervêm no diálogo extenso dos burros e, para tanto, o mesmo tem que usar a língua dos
animais, e não dos homens, o que levanta uma outra questão, agora, a do espaço ocupado. Mesmo
estando em um espaço humano em que o idioma é a língua humana, o narrador precisa falar a
língua dos burros:
– Houyhnhnnms!
Foi um choque elétrico. Ambos deram um estremeção, levantaram as patas e
perguntaram-me cheios de entusiasmo:
Que homem és tu, que sabes a nossa língua? (Machado de Assis, 1985: 552)

Esse trecho anterior parece sugerir que, no espaço da crônica não há regras ou locais de acesso
delimitado e, ainda, que esses espaços e regras convencionalizados podem ser re-significados,
deslocados, misturados... Quanto a essa descontinuidade provocada pelo insólito, em seu texto “O
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‘insólito’ na narrativa ficcional: a questão e os conceitos na teoria dos gêneros literários” García
reflete da seguinte maneira: “o insólito não decorre normalmente da ordem regular das coisas, senão
que é aquilo que não é característico ou próprio de acontecer, bem como não é peculiar nem
presumível nem provável” (García, 2007: 21). Essa reflexão feita pelo autor nos permite
compreender, também, que, por ser um fenômeno atípico, traz consigo outras implicações não
previstas, tais como o possível efeito do insólito sobre o leitor, o qual pode responder à aparição
desse fenômeno das mais diversas maneiras, ampliando, com isso, as possibilidades de leitura.
Portanto, frente ao breve estudo que fizemos da narrativa machadiana, podemos perceber
que o insólito aparece em “A Semana” como forma de desafio ao leitor oitocentista, o qual era
convidado a dialogar, por meio do insólito, com personagens que fugiam do convencional e
previsível, sem, contudo, deixar de sair informado acerca do seu próprio real. Com isso, os mais
variados tipos de leitores refletiam sobre as implicações vindas de carona com os bondes elétricos
no Rio de Janeiro oitocentista. Assim, o previsível, o rotineiro e o comum, nem sempre se
configuravam como o único caminho a ser seguido pelo narrador machadiano em busca dos mais
variados leitores...
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O REAL COMO SINTOMA:
O INSÓLITO NO GÊNERO E NA TEMÁTICA D’ ESTAÇÃO CARANDIRU 1
Norma de Siqueira Freitas *

Escrituras do eu são de significativa ocorrência na literatura universal. Confissões, memórias
e textos autobiográficos, enfim, tessituras do “eu” encontram-se amplamente debatidas pela Teoria
dos Gêneros. Segundo Philippe Lejeune (1996: 312), tais modalidades escritas eram, à princípio,
desconsideradas, adquirindo certa “promoção” somente com a intensificação dos recentes estudos
críticos. Evidenciando uma vez mais o binômio realidade/ficção e sua interpenetração na atividade
artística, o teórico postula que “funções e formas da perspectiva biográfica não são imagens de vida
‘real’, mas construções que revelam a civilização que as produziu (Lejeune, 1980: 9).
De fato, tais escrituras transportam-nos aos recantos, talvez, mais esquecidos do
inconsciente e da cultura, onde se enraízam os intrincados nós da personalidade social. De modo
que, da fusão do real com o imaginário, da intenção de unir e integrar pedaços de tempos diversos,
da interpenetração do Eu com o Outro nasce um gênero híbrido de contornos imprecisos. Polêmico.
As tessituras desse filão, portanto, por sua espessura cambiante bem distinta das estéticas
dominantes, acabam por implodir o conceito de gênero, trazendo à baila, mais uma vez, a questão
do insólito da literatura.
A inquietação que norteia variados estudos é a seguinte: Há como precisar onde, na narrativa
que se caracteriza por esse gênero vacilante, termina o documental e começa o ficcional? Textos
memorialísticos e/ou autobiográficos, por sua aproximação com eventos comprováveis
historicamente, estariam, portanto, isentos de ficção?
Ora, o ato de narrar é o mais peculiar na cultura humana e, como um ato de fala, a ação
narrativa se traduz como um registro de eventos. Todos sabemos que narrar é sempre construir um
enredo, uma seqüência de ações e, também, que tal ato está atravessado pela ótica particular de um
enunciador, daí, não podermos excluir das narrativas boa dose de teor ficcional. Não nos é possível
ignorar, também, que o conceito de ficção embaraça-se nas linhas controversas do tempo. Seja
fingimento, como afirmou Fernando Pessoa, ou mesmo simulação de certas peculiaridades do real,
é certo que tal conceito remete, em primeiro lugar, à narrativa da tradição oral, sendo
posteriormente, encampado pelas formas literárias.
Se nos tempos imemoriais, os relatos encontravam-se prenhes de conteúdo mítico; com o
avançar da épocas, mito/mithos e palavra/lógos embrenharam-se, entrelaçando, ao mesmo tempo,
participação emocional e imaginação, como ainda, racionalidade e inteligência crítica. Inaugurando
o gênero literário ficcional, no qual o engenho artístico não exclui a reflexão sobre o momento
histórico, monta Miguel de Cervantes o já consagrado Quixote, cujo protagonista – diverso do herói
da tradição cavalheiresca – apresenta como marca peculiar o “desejo mediado por um modelo
abstrato, interposto entre sujeito e objeto” (Dias, 1989: 24). Ora, a novidade reside, exatamente, na
1
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distância entre narrador e a coisa narrada, diluindo-se, assim, de vez, “as fronteiras entre o fictício e
o real” (Dias, 1989: 25).
Na esteira das transformações, à introspecção moral - com suas idiossincrasias - somam-se
questões próprias da vivência do homem como ser culturalmente apençado ao modelo recéminstaurado e, então, a ficção literária resta oscilante entre sua vocação autobiográfica (plena de
subjetividade) e a tendência histórica, na qual o documental segue como marca da exterioridade das
relações humanas, evidenciando, uma vez mais, o caráter dinâmico da literatura.
Sabemos que o conturbado século XX derrubou barreiras, mas também aprofundou o
desencanto. Diluídas as certezas, num clima de indefinição e profundo mal estar, muitos foram
levados a declarar o fim das grandes histórias. Nessa nova conjuntura, os gêneros literários –
intercambiáveis no tempo e no espaço em sua dimensão socio-histórico-cultural – abandonam a
fixez. Proliferam, então, textos nos quais a violência e o arbítrio permeiam as páginas dos livros,
mostrando não mais o reflexo da realidade, mas uma realidade ensimesmada, tornando visíveis as
relações de poder, presentes durante todo o percurso da representação. E o Brasil a isso não se
furtou. Assim, os campos do discurso esgarçam-se, criando textos, como o caso d’ Estação
Carandiru que apresenta um curioso amálgama no qual o ensaio, o documento e a ficção se
enlaçam e se interpenetram, a diluir, desse modo, as linhas fronteiriças dos gêneros.
Ora, se, na narrativa declaradamente ficcional, o escritor busca a manutenção de uma
pretensa verossimilhança, num contrato estabelecido, a priori, com o receptor e cuja aceitação da
verdade passa como construção do imaginário; nas narrativas contemporâneas, nomeadas,
comumente, de neodocumentais e/ou testemunhais, a chamada “verdade” histórica, ambígua e
parcial - porquanto “faz parte da natureza de toda verdade, qualquer que seja seu gênero, ser
duvidosa” (Rosset, 2002: 30) –, apresenta um real que excede.
Esse real, excessivamente cruel, ultrapassa a capacidade humana de compreensão, uma vez
que tal realidade, como postula Clément Rosset (2002: 16-7), “não podendo ser explicada por ela
mesma, é de certo modo para sempre ininteligível – mas ser ininteligível não equivale a ser irreal” e
sim intolerável. Dentro desse pensamento, podemos situar a tessitura do cárcere de Drauzio Varella,
porquanto apresenta uma estética de ruína bem própria do viver contemporâneo em que o real é,
sobretudo, sintoma de uma época de crise.
A esse respeito, Márcio Seligmann-Silva completa:
A literatura de testemunho é mais do que um gênero: é uma face da literatura que
vem à tona na nossa época de catástrofes e faz com que toda a história da literatura
– após 200 anos de auto-referência – seja revista a partir do questionamento da sua
relação e do seu compromisso com o “real”. (Seligmann-Silva, 2003: 377)

Concluindo que:
Pensar na literatura brasileira a partir da chave do testemunho implica ampliar a
‘caixa de ferramentas’ do leitor e suas possibilidades de abordar uma literatura
saturada do contato com o cotidiano e uma estrutura social violentos e com prática
de exclusão – social e étnica – igualmente aviltantes. (Seligmann-Silva, 2003: 41)

No Brasil da atualidade, favelas proliferam e a violência explosiva faz superlotar presídios e
se torna linguagem finissecular. Numa atmosfera de falência social, aumenta o tráfico de drogas que
alimenta o crime organizado. Esse cenário de sangue, revolta, drogas, miséria e crime não atravessa
somente a existência do cidadão brasileiro hoje, também transparece, nas páginas dos livros, como
imagem da sociedade brasileira contemporânea, de onde brota, em 1999, a escritura de dor e
violência do médico Drauzio Varella: Estação Carandiru, tornando-se, imediatamente, um bestseller. O que não é de se estranhar, pois o livro vai ao encontro de uma sociedade ansiosa por
descerrar cortinas do universo marginal.

166

O insólito em questão – Comunicações Livres – Publicações Dialogarts – ISBN 978-85-86837-65-4

Não fosse, na realidade, o Complexo Penitenciário do Carandiru o grande protagonista do
relato de Varella, poderíamos nos deixar levar pela falácia de o livro se configurar como uma
espécie de romance autobiográfico, uma vez que discorre sobre o desempenho do médico-autornarrador, em sua função assistencial no presídio.
Estação Carandiru foi organizado a partir dos apontamentos do médico durante sua
atividade habitual no presídio, na qual ao trabalho prático junto aos internos aliava-se uma
observação minuciosamente científica, como a registrar um “diário de bordo” a rotina da prisão.
Oscilando entre a perquirição intelectual e um indisfarçável missionarismo, na captação do real
prisional, o autor de Estação Carandiru acaba perdendo-se no lusco-fusco de tons e semitons dos
eventos carcerários. Como um desbravador jesuístico desenha para o leitor o ambiente e as
personagens-fruto das benesses de um olhar fortemente decidido a desdemonizar o bandido.
O cárcere de Drauzio Varella apresenta-se, em sua maioria, entrecortada por flashes, ou seja,
em pequenas cenas (ora sangrentas, ora sentimentais ou mesmo cômicas) como se fossem pedaços
de vida dos detentos. Apesar de o narrador declarar que a “narrativa será interrompida pelos
interlocutores” (no caso, pelos prisioneiros) com a justificativa de o leitor poder “apreciar-lhes a
linguagem” (EC: 11), parece-nos, de fato, tratar-se de uma forma de manter-se à distância,
colocando-se, estrategicamente, numa pretensa posição de neutralidade. Posição ratificada pelo
próprio enunciador quando, ao dar a voz ao apenado, usa e abusa do discurso direto.
A narrativa de Drauzio Varella, colagem de retalhos como espelho de realidade, se nos
apresenta em um número significativo de unidades nucleares. Como em movimento pendular,
pedaços de vida fora do estabelecimento penal somam-se a inúmeras cenas vinculadas aos
pavilhões do grande protagonista, o Carandiru, num entrelaçamento entre o dentro e o fora da
Detenção. Tais unidades fragmentares, com suas superposições discursivas, plenas de flashes e
interrupções em muito se assemelham à linguagem dos meios de comunicação de massa, em
especial, à linguagem da televisão. Assim, a apropriação narrativa assume o papel de transformar o
fato “real” em ficção. E, à moda dos Reality Shows, histórias pessoais, com seus dramas individuais,
são apresentados aos leitores já habituados ao espetáculo, no qual o ver (com todo o exagero das
impressões sensoriais) é condição sine qua non para o crer.
À maneira também dos telejornais televisivos, o texto-reportagem de Varella vai desfiando –
pela voz da enunciação – violência, amargor e, ainda, uma série de cenas bem próximas dos
informativos veiculados pelos meios de comunicação de massa. O deslocamento dessa estética
super-realista, além de escamotear o caráter de que o texto é apenas uma construção de seu autor,
faz obliterar a “representação”, já que o imediatismo da vida que se descortina, cruamente,
embrenha-se ao literário. E o entrelaçamento da ficção com o depoimento aciona, de certa maneira,
empatia do leitor, fazendo-o supostamente “acordar” diante daquilo que, de tanto ser visto, acaba
por escapar aos olhos, sendo, pois, não mais percebido.
Entretanto, como um intelectual compromissado com o social, parece-nos que o autorobservador-testemunha-comentarista da reportagem do Carandiru, mesmo que de forma
escamoteada buscasse através de seu relato – oriundo da (con) vivência concreta no sistema penal –
uma espécie de denúncia. Vale frisar que o intelectual assume, queira ou não, uma atitude de
mediador privilegiado “entre a sociedade e os meios de comunicação disponíveis pelo tempo”
(Sarmiento, 2005: 81), podendo ser considerado como uma voz que escuta as histórias das
personagens marginais com a perspicácia científica e observação antropológica: voz que se apença
às bainhas desse corpo-presídio de nome Carandiru. Mais ainda: um voyeur que tudo vê e tudo
escuta. Olho auditivo. Lembremo-nos da presente ambigüidade recorrente nos vocábulos “óptico” e
“ótico” de etimologia grega. Tal dualidade vai desembocar tanto em direção ao sentido da visão
quanto a audição, o que nos leva a considerar tal dubiedade.
Na consciência de que todo discurso encerra, apenas, uma possibilidade dentre muitas, não
podemos descartar a hipótese de que, no relato escrito sobre a página do livro, o médico, ao
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descortinar o universo sombrio do sistema penitenciário nacional, pretendesse certo comportamento
reflexivo, apesar de o mesmo se furtar a tal proposição, quando declaradamente afirma: “Não é
objetivo do livro denunciar um sistema penal antiquado” ou mesmo “apontar soluções para a
criminalidade” (EC: 10), ratificando, desse modo, pretensa imparcialidade.
Boas intenções à parte, - e embora possa parecer um jogo de contradições e incoerências -,
não podemos deixar de levar em conta que o livro de Drauzio não escapa ao “pólo de atrações”,
proposto pelas narrativas de hoje, nas quais a “convivência irônica com a lógica do mercado” (Dias,
1989: 156), muitas vezes, descarta a possibilidade de criatividade e originalidade, condições tão
necessárias à obra de arte. De fato, a violência crua mistura-se ao grotesco e, ainda, ao picante e
desconexo festival carnavalizado, capaz de provocar certo deleite no leitor, adormecidamente,
alienado.
Se, no telejornalismo, há uma espécie de deformação entre locutor (repórter) e os
espectadores, resultante do simulacro comunicativo; na narrativa literária atual – em especial, cujos
temas são, em sua maioria, violência, melancolia, conflitos amorosos -, há um curioso amálgama,
principalmente, nos relatos nos quais a voz da enunciação se faz apresentar na primeira pessoa, isto
é, quando o sujeito ficcional (narrador-personagem) e o sujeito empírico (autor) se confundem.
Envolvida num clima de suposta intimidade, gerada pelo traço de um pretenso coloquialismo, a
recepção se faz mais plana, isto é, menos crítica, já que o foco narrativo não sustém criativa e
suficientemente o enredo e os conflitos que apresenta.
Seguindo na direção da reportagem e do exagero de visual, esse olho-narrador varelliano que
“observa a certa distância” (Lejeune, 1980: 91) acrescenta – à superfície plana das páginas de
Estação Carandiru – um conjunto de fotografias e reproduções de cartazes, funcionando como
reforço às cenas e situações apresentadas verbalmente. Tal recurso não já não constitui novidade,
pois, não raras vezes, no intermezzo das palavras, fotografias, desenhos, gravuras e figuras tecem –
ou ajudam a completar – a lógica (obs) cena da sociedade do terceiro milênio. Ora, se, por um lado,
no relato de Drauzio, os recursos visuais de que a voz da enunciação se apropria servem à
comprovação dos fatos narrados; por outro, as imagens cristalizadas – além de inibir o livre
percurso da imaginação criadora – roubam do leitor a chance de interferência ou participação,
restando a este apenas a incômoda e vazia sensação de desconforto, resultante de sua atitude que,
como numa espécie de flânerie, observa passivamente sem, no entanto, deixar-se envolver por tão
absurdo mural.
Portanto, seja pela visualização (entre as páginas 222-3 de EC) da multidão de roupas
empilhadas no almoxarifado, pela cena do abraço apertado entre o jovem casal, pela observação de
corpos fragmentados em que olho, mãos, braços e pernas, entre grades, oferecem-se como símbolo
do homem-animal enjaulado; ou, ainda, pela solidão remetida no clichê da mesa posta, pela
constatação da sordidez das instalações e da violência da tropa de choque, do protesto em que se
envolve a mulher escondida, sob um manto negro, a cobrir-lhe parte do rosto; ou também pela
captação aterradora das inúmeras covas rasas, plantadas no cemitério de Vila Formosa, os recursos
visuais – quer obtidos pelo “click” do fotógrafo, ou mesmo, pelo traçado dos desenhos – apontam,
como explicita Ângela Dias, para o “registro do real problemático que se pretende expor na vitrine”
(Dias, 2007: 16).
Se, na primeira série de fotos (entre as páginas 94-5), enxertadas no relato verbal do médicoescritor, as cenas parecem propagar, pelo matiz tecnicolor, a artificialidade dos prédios e galerias
fétidos da prisão, em que a corpos tatuados se enlaçam a imagens de sexo e de religiosidade, sendo
este painel, ainda, complementado pelo traçado erótico e pedagógico– tingido de preto e branco - da
Campanha contra a Aids; na composição da segunda coletânea, entre as páginas 222-3, talvez, o
“espelhamento entre fotos e narrativa” tencione, de fato, comprovar “a obstinação verista do
discurso” (Dias, 2007: 16) de Drauzio Varella.
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A escolha por imagens em preto-e-branco – consideradas por Flusser como aquelas “mais
verdadeiras” – ressalta a distância entre a cena de vida efetiva e concreta e aquela captada pelo visor
e observada na moldura fotográfica. De modo que, ao se expor o processo de reprodução
maquínica, retira-se igualmente o invólucro edulcorado pelas cores-fantasia – utilizado na primeira
série de imagens visuais – numa deliberada opção pela paisagem de tons frios, cinzentos, capazes
de produzir “determinados conceitos” (Flusser, 2002: 38).
Segundo postulações de Vilém Flusser (2002: 39), “fotografias em preto-e-branco são a
magia do pensamento teórico, conceitual” e, por esse motivo, são fascinantes. Ora, se os matizes
das fotos de variados tons e cores tornam-se reféns da indústria fotográfica, como exemplifica o
filósofo da “Caixa Preta”, na comparação entre as nuances do “verde Kodak contra o verde Fuji”
(Flusser, 2002: 40); o acinzentado, em última instância, parece apontar para o registro mais cru das
situações que se oferecem ao olhar do leitor/observador, que, como um voyeur, desfruta da (obs)
cena, sem, contudo, refutar o enleio do universo imagético dos conceitos.
Não bastassem as fotos a reforçar o instante de “choque póstumo” (Benjamin, 1989: 124),
oriundo da cumplicidade entre o “homem da multidão” (Benjamin, 1989: 190) e sua máquina
fotográfica, a labiríntica linguagem apelativa dos desenhos-almanaque – em sua ambígua
duplicidade com a idéia da efemeridade da vida dos humanos – surge, no entremeio das cenas
produzidas por aparelhos, a exorcizar demônios, num grotesco festival em que se fazem presentes o
crack, a AIDS, o medo e a solidão: males e vicissitudes freqüentes nos grandes aglomerados
urbanos e/ou prisionais.
No controverso empenho do depoimento (propondo, talvez, pela ironia, a desmitificação da
idéia de que no cárcere somente haja barbárie e caos), o autor-narrador abre sua narrativa com uma
máxima: “Cadeia é lugar povoado de maldade” (EC: 15). Não obstante, embora teime em postular
neutralidade, a instância narrativa, como que dividido entre desejo da objetividade e o registro de
sua vivência pessoal, acaba por envolver-se, emocionalmente, na atmosfera de sofrimento, o que
implica uma espécie de cisão em relação à função apenas informativa do texto.
Conforme registra o próprio autor, logo na introdução da obra: “Ouvi histórias, fiz amizades
verdadeiras, aprendi medicina e outras coisas. Na convivência, penetrei alguns mistérios da vida do
cárcere, inacessíveis se eu não fosse médico. (EC: 10). Ora, não nos é possível esquecer que o texto
é escrito em primeira pessoa, o que o torna, de início, suficientemente problemático, se a pretensão
é o recorte do real. De fato, Varella constrói um modelo prisional: o seu Carandiru particular,
proclamando uma verdade pessoal (embora a negue) e, por isso mesmo, estritamente parcial.
Segundo postulações lejeunianas, a narrativa testemunhal
é redigida por uma pessoa que conheceu o modelo e produziu uma narração
‘homodiegética’ dizendo ‘eu’ e se apresentando como personagem na história do
modelo. O interesse e os limites do testemunho vêm de um ponto de vista
subjetivamente assumido. [...] A intimidade que ele havia tido com o modelo
garante o valor da narrativa: a informação nos chega através do ponto de vista [...]
dum indivíduo, em que a inteligência e o talento podem ter seus limites; e esta
informação não concerne fatalmente senão uma parte da vida do modelo. (Lejeune,
1980: 86. Nossa tradução)

Outra afirmação deixa clara a posição de parcialidade do autor do livro, quando o escritor
ameniza, de certa forma, os motivos do encarceramento, além de minimizar os efeitos do cárcere
nos indivíduos. Segundo a instância enunciativa, os presidiários, vivendo como animais acuados,
numa restrita área, têm como linguagem a brutalidade e o medo, mas que, também e,
paradoxalmente, por isso, criam regras para preservar a integridade daquela complexa comunidade.
Firmando sua tese na observação pessoal, em conjunto com os conhecimentos adquiridos ao
longo do exercício científico, o intelectual chega a conclusões (que a nós parecem conter boa dose
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de ingenuidade e benevolência) a respeito do processo de adaptação humana sempre regido por
códigos capazes de regular o comportamento dos seres.
Em sua análise sobre a convivência grupal, o autor declara:
Neste livro, procuro mostrar que a perda de liberdade e a restrição do espaço físico
não conduzem à barbárie, ao contrário do que muitos pensam. Em cativeiro, os
homens, como os demais primatas (orangotangos, gorilas, chimpanzés e bonobos),
criam novas regras de comportamento com o objetivo de preservar a integridade do
grupo. Esse processo adaptativo é regido por um código penal não escrito, como na
tradição anglo-saxônica, cujas leis são aplicadas com extremo rigor. (EC: 10)

Ora, ao apresentar o Carandiru como uma estrutura organizacional de líderes carismáticos e
sedutores prisioneiros – embora saibamos que, na realidade, a visão é distorcida e bastante distante
da realidade das prisões do Brasil contemporâneo – talvez o autor do relato pretendesse “fazer
vibrar a indignação, piedade, revolta”, enfim, “fazer refletir” . Entretanto, consciente de que o
objetivo-matriz não seria o de “propor uma solução, nem mesmo explicação”, decide-se a promover
um certo “estado de suspenso”, ou seja, “um estado de sensibilidade” (Lejeune, 1980: 220) que se
alonga no desenvolvimento do relato.
Ora, a impossibilidade de um olhar distanciado e a ausência de certa filtragem temporal,
capaz de depurar a vivência, transformando-a, então, em experiência criativa, pode até produzir
obras, essas, entretanto, de efêmera existência. Tais tessituras parecem comportar o que Ângela
Maria Dias convencionou chamar de “realismo de exterioridade”, incluindo-se na modalidade “uma
gama de depoimentos romanceados”, como também textos à moda dos “romances-reportagem”,
porquanto se configuram como o “avesso acrítico da objetividade jornalística” (Dias, 1989: 41).
Embora a narrativa de Varella, em algumas de suas partes, possa apontar para uma “espécie
de reprodução ingênua da tradição romanesca” (Dias, 1989: 41) – visto que esboça, em certa
medida, a artificialidade verborrágica pasteurizada de obras já consagradas – o que, nos apresenta,
de fato, é um confuso embate entre pólos diferentes. À linguagem piegas, extremamente, figurativa
– clichê de excessivas metáforas, metonímias e prosopopéias – soma-se certo cientificismo
comprováveis nas conclusões esboçadas pelo autor. A técnica parece resultar em uma “espécie de
colagem”, um mosaico no qual a afetação dos diminutivos e das expressões cristalizadas, como
também, a presença do soturno vão se conjugar a termos próprios das hipóteses científicas. A
mescla de forças antagônicas propõe, portanto, uma construção exótica de tinturas e formas
altamente paradoxais.
No lado esquerdo da Divinéia, há um bosque com macaquinhos nos galhos [...]. Do
lado oposto, [...] há um canteiro de flores e uma fontezinha assentada num
receptáculo de caco de cerâmica, no qual um dia nadaram peixinhos ornamentais.
A fonte é despojada: três discos revestidos com azulejos [...]. Do disco superior,
escorre sobre os outros minguado fio de água, exausto para a tarefa de projetar-se
ao alto e na queda oxigenar a água em que viveram os peixinhos. (EC: 17)
Ambiente lúgubre, infestado de sarna, muquirana e baratas que sobem pelo esgoto.
Durante a noite, ratos cinzentos passeiam pela galeria deserta. [...] a fumaça de
cigarro espalha uma bruma fantasmagórica no interior da cela. (EC: 24)
Rita Cadillac, com a mão na nuca e a outra abaixo do umbigo, dobrou
gradativamente os joelhos sem afrouxar o rebolado, até as coxas ficarem paralelas
ao nível do palco. [...] No meio do percurso para cima, quando as coxas atingiram
45 graus em relação ao palco, subitamente uma bunda estancou no ar por segundos.
Rosto de perfil, o queixo sobre o ombro [...], as cadeiras, afinal, deram o tranco
definitivo para o alto e, a artista, saiu na direção do pandeiro. (EC: 78)
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Uma galeria de outras tantas figuras de linguagem deslizam sobre a página tecida por
Drauzio, desafiando análise mais objetiva dos fatos, assim, como o retrato das personagens e
situações. Na obra alimentada pelas monótonas redundâncias e pelo inchaço de antonomásias, os
apostos explicativos e pronomes substantivos indefinidos abundam em substituição os nomes
próprios e, assim, produzindo uma galeria surreal em que retalhos de corpos apontam para a face
desumanizada dos grandes aglomerados (des?) humanos, no caso, os complexos penitenciários.
Nos excertos de Varella:
O vencedor, um magrinho com dentes em péssimo estado que tinha parado de
estudar na escola primária e cumpria cinco anos, por pequenos assaltos em parceria
com o primo mais velho na região do largo Treze, zona sul de São Paulo. (EC: 76)
Um mulato, baixinho e troncudo, de camisa aberta [...] Do lado oposto, um branco
de cabelo desgrenhado, dentes falhados [...]. O terceiro, musculoso de malhação
puxava o refém pela gola. [...]. O mulato e o musculoso, cheios de esquimoses,
foram embolados num carrinho de mão usado para transportar tachos de comida. O
descabelado, em camisa em frangalhos, sangue escorrendo na fronte, olho direito
fechado por um inchaço vermelho, incapaz de dar dois passos em linha reta, vinha
ao lado do carrinho. (EC: 81-2)
Alguns pareciam bem de saúde. [...]. Outros, emagrecidos pela tuberculose
epidêmica no presídio, perambulavam de bermuda e chinelo rider, enchendo a
galeria de acessos de tosse e bacilo de Koch. [...]. No final entrei no quarto de um
rapaz de Santo André, ladrão de automóveis, pele e osso, que tossia
incoercivelmente e cuspia secreção sanguinolenta. (EC: 84)

Tais descrições fragmentadas - prenhes da excessiva visualidade imposta pela ditadura da
imagem, de alcunhas de vieses perifrásticos aos personagens anônimos, de atributos e predicativos,
nos quais transparecem a lógica desconexa dos estereótipos - alimentam e adubam a crueldade
estetizada nas obras consideradas como de “naturalismo tardio”. Enfim, o processo de escritura,
reproduzindo o padrão da malha social contemporânea, anula a individualização e faz emergir sobre
a superfície plana da página, a massa amorfa e disforme de personagens zoomorficados e
objectualizados.
O texto de Drauzio parece transitar entre a estilização dos romances próprios da linha de
produção e da intenção do documentário, já que ensaia e consegue transformar o Carandiru, em si,
no cerne de sua escritura, expondo, mesmo que entre a névoa difusa do simulacro, na dicotomia
ficção/realidade, a questão do sistema prisional na atual história brasileira. Ora, o “romancereportagem” de Varella trata do impasse sociopolítico de um Brasil finissecular de maneira plana,
suscetível de ser decodificada com relativa facilidade pelo leitor médio, estabelecendo-se apenas
como um ato de comunicação – validado pelo que Lyotard convencionou chamar de “jogo de
linguagem” (Lyotard, 1986: 15-9), no qual fica implícito um contrato baseado, apenas, na
construção de sentido e na parceria entre emissor e receptor.
Portanto, ao caminhar pelas galerias da detenção, qual um viajante em terras estranhas, o
narrador d’ Estação Carandiru lança um olhar de tons e nuances exóticos sobre aquela geografia de
sofrimento e horror da qual ele, na verdade, não faz parte. Tangencia, apenas, em pontos ínfimos e
insuficientes para compreensão em sua total inteireza. Na peregrinação no ambiente hostil, porém,
consegue, a partir do distanciamento peculiar, adotar postura capaz de conferir legitimidade às
versões dos prisioneiros, despertando o olhar caridoso dos interlocutores, mesmo que este se
apresente mesclado de certa dose de indiferença, diante de um quadro em que a violência de tão
integrada ao contexto não é mais percebida em sua extensão. Assim, na contramão do exercício
investigativo do homem das ciências, o discurso pretendido – objetivo e genuíno – por Varella
deixa-se abafar pelo toldo sufocante da espetacularização ao expor uma violência crua a vagar,
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sorrateiramente, pelos negrumes dos becos fétidos e bruxuleantes dos complexos penitenciários do
Brasil de hoje, num processo tal que não nos é mais possível distinguir as fronteiras entre ficção e
realidade.
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OS MITOS BRASILEIROS E MOÇAMBICANOS
À LUZ DO FANTÁSTICO E DO REALISMO MARAVILHOSO
Regina da Costa da Silveira *

O mytho é o nada que é tudo.
O mesmo sol que abre os céus
É um mytho brilhante e mudo –
O corpo morto de Deus,
Vivo e desnudo.
(Fernando Pessoa, em Mensagem)

Para analisar textos literários que se inscrevem entre os elementos que compõem ora o
fantástico ora o que se convencionou chamar de realismo maravilhoso na literatura, proposta que
aqui se faz sobre textos latino-americanos e moçambicanos, é indispensável revisar e definir tais
conceitos teóricos. Antes deles, porém, uma revisão sobre o mito faz-se aqui necessária.
O que é um mito? pergunta-se Câmara Cascudo, em A literatura oral no Brasil, ao que ele
mesmo responde tratar-se de uma narração de história fantástica, desfigurada pela credulidade,
agindo no sentido do maravilhoso, para em seguida dizer que esta é uma “Definição dispensável e
negativa.” e que “O mito sempre foi fixado imprecisamente”, etc. (Cascudo, 1984: 104).
Percorrendo o assunto em sua diacronia, o autor observa os conceitos provenientes de vários
estudiosos e, em muitos desses casos, o mito define-se por ser uma ação constante, enquanto a lenda
seria uma ação remota. Assim, “Tive que olhar o mito por outro ângulo”, prossegue ele:
Caracterizo-o como uma constante em movimento. A lenda é um ponto imóvel de
referência. O mito é uma explicação imediata. Pertence ao passado o dia em que
São Tomé, Sumé, pisou as pedras brasileiras deixando as pegadas indeléveis. É
uma lenda. O Lobisomem trota pelas estradas do Brasil como o Licântropo na
Grécia e o Versipélio em Roma. É um mito. (Cascudo, 1984: 105)

Com a mesma indagação (“O que é mito?”), Ernst Cassirer nomeia a primeira parte de O
Mito do Estado, livro em que o autor defende a conexão, aparentemente impossível, entre mito e
linguagem. Segundo ele, linguagem e mito têm raízes comuns, mas não são idênticos: a linguagem
se revela por seu caráter estritamente lógico; quanto ao mito, por sua incoerência e caráter
irracional, este com desafiaria todas as regras da lógica. Para conjugar esses dois elementos
incompatíveis, o autor lembra o ponto vulnerável da linguagem em sua polionímia e sinonímia das
palavras: o fato de a linguagem, por sua natureza, consistir em nomes gerais, generalidades, fez com
que, desde sempre, os caminhos se abrissem para a ambiguidade, o que confere ao mito sua origem
histórica. Assim, para Cassirer, o mito seria fruto da tentação, representada pela falácia e
ambigüidade das palavras: “A linguagem é não só uma escola da sabedoria, mas também uma
escola de loucura” (Cassirer, 1976: 35).
Não obstante, a linguagem ser reconhecida como a fonte do mito, as incongruências e
contradições do pensamento mítico ficam reduzidas a um poder objetivo e universal, logo,
*
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profundamente racional, mas o autor assevera que existe método nessa loucura, uma patologia que
isenta de interpretar o mito como defeito inerente à própria mente humana. O discurso humano
estaria, pois, repleto de símiles e analogias, e é, portanto, metafórico em sua essência. Tomar as
metáforas por realidade, pensar e atuar de acordo com esse princípio, seriam fatos responsáveis por
desencadear no indivíduo a necessidade do culto aos mortos e aos demais elementos da natureza,
tais como plantas, animais, estrelas e outros objetos naturais.
Antes de refletir, então, sobre “logos” e “mythos” na filosofia grega e na vida social do
homem contemporâneo, Ernst Cassirer vê como necessário tratar do mito e da psicologia das
emoções, verificando assim os motivos pelos quais o homem se apega obstinada e imperiosamente
às ilusões, aos sonhos e devaneios, em vez de encarar e abordar de frente a realidade. Como um dos
mais antigos e poderosos elementos da civilização humana, o mito seria então “inseparável da
linguagem, poesia, arte e pensamento histórico primitivo”. A própria ciência, afirma ele, “teve de
passar por uma idade mítica, antes de atingir a sua idade lógica: a Alquimia precedeu a Química, a
Astrologia precedeu a Astronomia” (Cassirer, 1976: 38-9); e que Freud, por sua vez, tentou revelar
a força oculta que está subjacente nos fatos observáveis. Assim, pelo chamado “princípio
psicanalítico do ´deslocamento’”, o que teria marcado de modo singular a teoria freudiana seria o
fato de “os dois mandamentos totêmicos – não matar o animal totêmico e não ter relações sexuais
com mulher do mesmo totem – coincidirem no conteúdo com os dois crimes de Édipo, que
assassinou o próprio pai e casou com a mãe”, e, por outro lado, “com os dois desejos primários da
criança, cuja repressão insuficiente ou cuja reativação constitui o núcleo de talvez todas as
neuroses” (Cassirer, 1976: 49). Existe uma infinita variedade e multiplicidade dos sujeitos do mito e
dos atos rituais, mas os motivos do pensamento e da imaginação mítica seriam sempre os mesmos.
Isso levou Cassirer a afirmar que existe uma “unidade na diversidade”:
A arte dá-nos uma unidade de intuição; a ciência, uma unidade de pensamento; a
religião e o mito, uma unidade de sentimento. A arte revela-nos um universo de
“formas vivas”; a ciência desvenda-nos um universo de leis e princípios; a religião
e o mito começam com a conscientização da universalidade e fundamental
identidade da vida. (Cassirer, 1976: 55)

Do fantástico e do maravilhoso nas literaturas de língua portuguesa
Como actividad de lo imaginário, una imagen nunca
debería adquirir uma forma definitiva, porque una imagen
estable y acabada corta las asas a la imaginación.
(Jorge Belinsky, em Lo imaginario: un estudio)

Intenta-se saber como se processam as representações literárias dos mitos, das lendas e
superstições, analisando passagens nas obras de Mia Couto e de Carpentier, acrescentando-se ainda
exemplos que se caracterizam como insólito encontrados em Mario de Andrade e em Paulina
Chiziane. Para isso, é importante lembrar que, em seu conjunto, tais representações constituem o
sagrado, o totem que garante a conservação de uma estrutura social, o saber ancestral inquestionável
e totalizador dentro de uma ordem cíclica capaz de exemplificar o princípio da “permanência” de
que trata o autor argentino Jorge Belinsky (2007) 1 .

1

A partir das formulações feitas por esse autor em Lo imaginário: um estudio, toda sociedade sofre mudanças mas nem
todas são significativas: algumas mudanças funcionariam segundo o princípio da “permanência” e “na são senão os
modos com que uma sociedade se reproduz dentro da inevitável usura do tempo” (Belinsky, 2007: 92. Tradução
minha). Nesse sentido, em vez de ser um agente de transformação, o imaginário seria um “pont cego” para os agentes
sociais.
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Inúmeros são os recortes que se pode fazer na obra do escritor moçambicano Mia Couto, em
se tratando de elementos insólitos. A começar por Terra Sonâmbula (1993), passando pelas
narrativas curtas, com destaque merecido para as acenos insólitos do avô junto ao neto que figuram
no conto “Nas águas do tempo”, do livro Estórias abençonhadas. Neste ensaio, as observações que
seguem referem-se ao romance A varanda do frangipani. Painel da cultura e da história
moçambicana, essa narrativa se destaca pela presença do elemento insólito como manifestação ora
do fantástico ora do realismo maravilhoso e serve para representar o mundo dos saberes de uma
cultura nativa ameaçado pela globalização.
Ao tratar do tema da heroicização, o romance põe em cena um narrador-defunto – numa
clara alusão ao personagem Brás Cubas, de Machado de Assis. A Ermelindo Mucanga coube uma
incumbência, a de tornar-se um herói, passados anos, ainda que em vida sua trajetória tenha sido a
de um simples carpinteiro e a quem sequer fora dado um enterro digno: seu corpo foi enterrado
junto às ferramentas, serrote e martelo, à sombra de uma árvore, o frangipani, lugar habitado por um
pangolim, espécie de lagarto com quem o morto dialoga, também chamado em Moçambique de
halakawuma. Mucanga, no entanto, rejeita a condição de herói, afirmando “Certo era que eu não
tinha apetência para herói póstumo. A condecoração devia ser evitada, custasse os olhos da cara”
(Couto, 1996: 12). Mas é nessa condição de fantasma ou xipoco, que o herói perpassa toda a
narrativa de Mia Couto.
Com o discurso de Ermelindo Mucanga, somado à voz de seu animal de estimação, esse
romance de Mia Couto cedo introduz elementos insólitos e estabelece com isso a necessária
identificação do leitor com o personagem, fato que bem condiz com o fantástico. Trata-se do
discurso de uma personagem que se distancia do discurso do autor. Nessa situação, instaura-se o
que Todorov denomina “confiança paradoxal”, gerada pela possibilidade de que o narrador “possa
mentir” e isso “de algum modo estruturalmente nos choca” e é nesse momento que “a hesitação
pode nascer no leitor” (Todorov, 1975: 94).
No romance “Balada de amor ao vento”, da moçambicana Paulina Chiziane, o leitor
desperta cedo para os elementos insólitos, deflagrados pelo próprio narrador:
O insólito acontece na floresta. Todos os seres escutaram os segredos da natureza e
estão a operar maravilhas. As corujas cantam ao sol; os gatos pretos miam
intensamente à lua cheia. Todas essas vozes unem-se no compasso do vento [...]
Mwando está embasbacado com a descoberta do insólito no mundo. (Chiziane:
2003: 19)

Como em Macunaíma o herói sem nenhum caráter, o realismo maravilhoso instaura-se
mediante a convivência de água, deuses e passarinhos. Dentre os múltiplos elementos insólitos
encontrados no romance de Mario de Andrade, observa-se o séquito de aves que o acompanham em
seu retorno ao Uraricoera, mas é no capítulo denominado “Boiúna Luna” que o mito brasileiro da
Cobra Grande é recuperado e o leitor se depara com a atitude do herói diante de Capei, quando esta,
com a cabeça decepada, vira cara da lua. Diante disso e na sequência deste ensaio, pode-se observar
que o maravilhoso emana do continente americano e do continente africano sem os truques de
prestidigitação da arte surrealista.

A insólita voz do Pangolim
Notícia recente evidencia que o aparecimento do pangolim 2 para as populações africanas de
Maputo causa sensacionalismo. Isso comprova que a lenda se encontra viva e em processo junto de
2

“Maputo: Pangolim é nosso, libertem-no! – moradores de Laulane, reclamando para ver o animal que a Natureza lhes
enviou. O mito segundo o qual sempre que aparece um pangolim aproxima-se a época da bonança na zona bafejada pela
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tais comunidades. O pangolim é assim apresentado em A varanda do frangipani por Ermelindo, o
morto, que declara:
Consultei o pangolim, meu animal de estimação. Há alguém que desconheça os
poderes deste bicho de escamas, o nosso halakavuma. Pois este mamífero mora
com os falecidos. Desce dos céus aquando das chuvadas. Tomba na terra para
entregar novidades ao mundo, as proveniências do porvir. Eu tenho um pangolim
comigo, como em vida tive um cão. Ele se enrosca a meus pés e faço-lhe uso como
almofada. (Couto, 1996: 13)

Protagonizadas por animais, as lendas moçambicanas do pangolim e do camaleão
equiparam-se aos mitos fundadores de povos indígenas brasileiros, entre estes, o mito do jabuti
“raça primeira de todas”, conforme Mário de Andrade: “No princípio era só o Jabuti Grande que
existia na vida... Foi ele que no silêncio da noite tirou da barriga um indivíduo e sua cunhã”
(Andrade, 1990: 126).
Segundo Mircea Eliade (1972), o indivíduo evoca a presença de personagens dos mitos e
destes se torna contemporâneo, pois os mitos revelam que o mundo, o homem e a vida têm origem
sobrenatural. É o caso do camaleão, cuja lenda o leitor a redescobre nas palavras de Ermelindo:
Todos sabem a lenda: Deus enviou o camaleão como mensageiro da eternidade. O
bicho demorou-se a entregar aos homens o segredo da vida eterna. Demorou-se
tanto que deu tempo a que Deus, entretanto, se arrependesse e enviasse um outro
mensageiro com o recado contrário. (Couto, 1996: 12)

Com o romance de Mia Couto, descobre-se que o pangolim tem poder de adivinhações, de
previsões futuras. “Nos dias de hoje, porém, o bicho já não sabe falar a língua dos homens”,
sentencia o narrador de A varanda do frangipani. Como voz que explicita a consciência do
narrador, tem-se a indagação de Nãozinha: “quem nos mandou afastar das tradições? Agora,
perdemos os laços com os celestiais mensageiros.” (Couto, 1996: 134).
Aqui o realismo maravilhoso ocupa o lugar do fantástico, graças ao discurso da personagem
que vem, de certa forma, atrelado ao discurso do narrador, e à hesitação própria do leitor do
fantástico, sobrepõe-se a convivência harmônica desses dois discursos 3 .
Para Ermelindo Mucanga, como já se observou, o pangolim é amigo confidente que habita
junto à sua sepultura. Conivente com a situação do candidato a herói, é o halakavuma ou pangolim
o único amigo que encoraja o xipoco ou fantasma, afirmando-lhe que, heroicizado, o xipoco só vai
ser incomodado uma vez por ano. “Sabe como faz o halakavuma? O bicho se enrola a esconder a
barriga, onde ele não tem escamas. Só de noite ele se desenrola, no cuidado do escuro.” (p.134).
Segundo informações sobre o pangolim, existe a crença em Moçambique no poder afrodisíaco que
têm suas escamas 4 .
No romance, a feiticeira Nãozinha traz consigo escamas do halakavuma. Estas, em suas
mãos, conferem-lhe o poder da adivinhação. O segundo exemplo de insólito selecionado do
sorte foi evidenciado na última segunda-feira pela população de Laulane quando do aparecimento de um pangolim. Não
foi para menos.” (Maputo, Sábado, 13/01/2007. “Notícias” /macua.blogs.com./.../ambiente_ecologia/ index.html/
Capturado 23/09/2007).
3
A condição de pós-guerra em se encontram os personagens nesse romance evidencia situações caracterizada pelo
desapego forçado às tradições e pelo isolamento dos idosos diante das comunidades de origem. Trata-se d um espaço
vazio, representado pelo lugar em que o colonialismo inseriu o colonizado. O asilo, cenário em qu transcorre boa parte
da narrativa, pode representar o recorte dentro de uma comunidade ética em que persiste os problemas do colonialismo,
tais como: a configuração do poder transferido para a instância do diretor, Vasto Excelêncio, do que advêm a
dependência e a desigualdade de poder em que a comunidade de idosos se encontra a desestabilização no interior dessa
comunidade decorre, portanto, das forças e das contradições internas. Com membros de uma comunidade estética, nesse
confinamento, os velhos acham-se privados de propagar suas história pela via aberta do convívio e da oralidade entre
indivíduos mais jovens.
4
Site /macua.blogs.com/.../ambiente_ecologia/index,html/ Capturado em 23/09/2007.
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conjunto da obra de Mia Couto recortamos de “Sangue da avó manchando a alcatifa”, do livro
Cronicando. Ambientado em Maputo, o conto trata da chegada da avó nessa capital, vinda da
aldeia, “mais frequentada por balas que por chuvas”:
[a avó] admirou os luxos da família. Alcatifas [tapetes], mármores, carros, uísques: tudo
abundava [...] A Independência, afinal, não tinha sido para o povo viver bem?”. Ao ver a filha com
sacos cheios, vinda das lojas, ela se indaga: “ – Esse abastecimento não é tão de mais? / – Cala,
vovó. Vai lá ver televisão.” E a avó ficava apoiada numa velha bengala [...]. “Filhos e netos se
fechavam numa roda, assistindo vídeo. Quase lhe vinha um sentimento doce, a memória da fogueira
arredondando os corações. E lhe subia uma vontade de contar estórias. Mas ninguém lhe escutava”
(Couto, 1991: 26).
Pediu para regressar à aldeia, mas deram-lhe roupas novas e ela saiu a ver a cidade. À saída,
depara-se com “os meninos esfarrapudos, a miséria mendigando. Quantas mãos se lhe estenderam,
acreditando que ela fosse proprietária de fundos bolsos?”. De volta à casa, tirou da “mala de cartão”
suas antigas vestes, “cobriu a cabeça com o lenço estampado [...] juntou-se à sala, inexistindo, entre
o parêntesis dos parentes.” Assistindo a notícias da guerra naquela noite, de súbito a avó atirou sua
bengala pesada contra o aparelho de televisão e o estilhaçou: “Matei-os, satanhocos [malditos] –
gritou a avó”.
Estupefata, a família reage, mas a avó revida exasperada, enquanto trata de juntar os cacos,
coloca-os num saco e o entrega ao genro, enquanto gotas de sangue pingam na alcatifa. Essas
manchas nunca mais puderam sair do chão: “Chamaram o parecer do feiticeiro [...] Disse que
aquele sangue não terminava, crescia com os tempos, transitando de gota para rio, de rio para
oceano” (Couto, 1991: 28).
O insólito sangue da avó, cujas manchas encrustadas no chão só tiveram explicação
mediante a presença do “feiticeiro”, causa hesitação no leitor, quando o narrador assinala que o
feiticeiro, em sua visita, “consultou o lugar”, em vez de dar consultas, e “recolheu sombras”, em
vez de amostras, próprias para um exame pericial. Aqui o leitor toma a posição de admitir “as novas
leis” que a narrativa lhe apresenta que é quando o leitor ou a personagem, segundo Todorov,
passam do fantástico para o gênero do maravilhoso.
Para a compreensão mais decisiva do fato exposto pelo narrador de Mia Couto, o leitor
aceita, sem saltos bruscos, a presença do mito no exercício estético em que este preserva e reafirma
a fusão mágica, de modo a impedir que o mundo mágico e o mundo do autor se dissociem. É em
casos como esse que o mito confere a possibilidade dos mais diversos comportamentos,
pensamentos e linguagens.

Do realismo maravilhoso em O reino deste mundo
No início de O reino deste mundo, romance do cubano Alejo Carpentier, o personagem
Mackandal aparece como manifestação divina e humana, sendo sua condição divina aquela que se
sobressai e supera a segunda. Como humano, perde um braço, e a esta mutilação segue-se o
desaparecimento físico, o refúgio ao esconderijo, culminando com a sua execução. Queimado na
fogueira em praça pública, nada resta do mandinga senão os seus poderes sobrenaturais
consolidados pela narrativa: “As cordas caíram e o corpo do negro esticou-se no ar, voando sobre
as cabeças, antes de mergulhar nas ondas do negro mar de escravos. Um só grito ressoou na praça: –
Mackandal sauvé!” (Carpentier, 1987: 31. Grifos meus).
Note-se que não é a perspectiva do narrador que está expressa: o texto não diz: “Era como se
as cordas caíssem...”, mas, como o modo verbal indica (e é mesmo no indicativo que estão todos os
verbos), é a perspectiva dos negros escravos que se manifesta. Quando do seu desaparecimento da
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fazenda de Lenormand de Mezy, Mackandal já havia dado provas de que sua força mitológica entre
os negros era mais eficaz vinda do esconderijo do que enquanto permanecera entre eles na fazenda,
o que demonstra que, no mito, a presença espiritual, oculta, supera a presença física do indivíduo.
Ti Noel, escravo do francês Lenormand de Mezy, era quem escutava as histórias do
mandinga, e passa a ser, então, aquele grito uníssono que representa toda a gente negra, para quem
o culto aos mortos enfraquece se estiver ligado a um túmulo, mas se fortalece à medida que se
conjugam ao realismo maravilhoso, ou antes dele, do mito. Como diz Octávio Paz, “os antepassados
reais deixam a morada terrestre, rompem os laços mágicos que os atam ao solo e ingressam no reino
do mito” (Paz, 1982: 242).
Para Irlemar Chiampi (1980), maravilhoso é termo já consagrado pela poética e pelos
estudos crítico-literários em geral e se presta à relação estrutural com outros tipos de discursos (o
fantástico, o realista). Mágico, ao contrário, é termo tomado de outra série cultural; magia é a arte
ou o saber que pretende dominar os seres ou forças da natureza. (Chiampi, 1980: 43). Por
maravilhoso entende-se, no dizer da autora, não só o belo, mas o feio, o disforme.
Consagrado pela crítica, o termo é identificado muitas vezes com o efeito provocado pela
intervenção de seres sobrenaturais, divinos ou legendários (deuses, demônios, fadas).
Tratando da função comunitária da leitura, Chiampi aponta para as possibilidades que tem o
realismo maravilhoso de tocar a sensibilidade do leitor “como ser da coletividade, como membro de
uma (desejável) comunidade sem valores unitários e hierarquizados”. Segundo a autora, “o efeito de
encantamento restitui a função comunitária da leitura, ampliando a esfera de contato social e os
horizontes culturais do leitor” (Chiampi, 1980: 69).
Para Carpentier, as fórmulas já conhecidas de querer suscitar o maravilhoso a todo o custo
foram aquelas que burocratizaram a arte, como aconteceu, segundo ele, com os truques de
prestidigitação, juntando-se objetos que nunca costumam se encontrar: a velha e enganosa história
do encontro fortuito do guarda-chuva e da máquina de costura sobre a mesa de cirurgia e outras
artimanhas feitas pelos surrealistas durante muitos anos (Carpentier, 1987: 139-41).
Irlemar Chiampi destaca ainda um aspecto relevante para a ideologia do fantástico: “o
conteúdo alienante da passividade do herói, que não age, mas sofre e aprecia o acontecimento
insólito (Chiampi, 1980: 68). Tratando da função comunitária da leitura, Chiampi aponta para as
possibilidades que tem, então, o realismo maravilhoso de tocar a sensibilidade do leitor “como ser
da coletividade, como membro de uma (desejável) comunidade sem valores unitários e
hierarquizados”. Segundo a autora, “o efeito de encantamento restitui a função comunitária da
leitura, ampliando a esfera de contato social e os horizontes culturais do leitor” (Chiampi, 1980:
69).
Assim, a recuperação do tempo primordial é indispensável para assegurar a renovação total
do Cosmo, da vida e da sociedade, o que ocorre mediante a reatualização do que Eliade denomina o
“começo absoluto”, isto é, a criação do Mundo. Mediante os personagens lendários, dentre eles o
pangolim, o camaleão moçambicanos e o jabuti brasileiro, observa-se na literatura a reatualização
das crenças, que reencenam o enigma e o inominável presente na origem de todas as coisas para os
povos antigos, ao mesmo tempo em que atestam a sobrevivência de antigos relatos da tradição oral
em processo iminente de apagamento.
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O LÚDICO E O INSÓLITO
NO JOGO ESPECULAR DA ILUSTRAÇÃO EM ANGELA LAGO
Rodrigo da Costa Araújo *

Et ce “langage de l’art” lui-même est une hiérarchie
complexe de langages mutuelllement corrélés, mias non
possibles d’un texte artistique. A cela aussi, on le voit, est
reliée la charge signifiante de l’art, inaccessible à tout autre
langage non artistique. (Lotman, 1973: 55) 1
É preciso conceber o escritor (ou o leitor: é a mesma coisa)
como um homem perdido em uma galeria de espelhos: ali
onde a sua imagem está faltando, ali está a saída, ali está o
mundo. (Barthes, 1982: 51)

Introdução
Percorrer a obra de Angela Lago em busca de uma linha de leitura que magicamente lhe
desenvolvesse uma coerência necessária poderia ser a finalidade desse ensaio. No entanto, o recorte
no insólito, que nos propomos analisar, revela-se mais como um pólo gerador de sentidos do que
como um símbolo unívoco e uniforme. A volta do insólito e dos seus homólogos – a vertigem, as
entradas, os labirintos visuais, os mistérios e o estranhamento - tece-se uma complexa rede de
significações que simultaneamente refletem e são o reflexo da poética de Angela Lago.
Texto, imagem e, conseqüentemente, o insólito visual resvalam, se tocam, se confundem,
revelando a intenção significante do livro-objeto infanto-juvenil: uma urdidura trançada por várias
mãos e vozes, registro visual do discurso religioso frente a constatações “absurdas”,
caleidoscópicas, mirabolantes e ambíguas.
Trabalho de memória intertextual fincada no presente, o estranhamento 2 no livro infantojuvenil O Cântico dos Cânticos (2005), de Angela Lago repercute em outro texto – os discursos
bíblico e amoroso. A leitura conjunta de ambos, que aqui se propõe, procura infiltrar-se em camadas
*

Professor de Literatura Brasileira na FAFIMA - Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Macaé. Mestre em
Ciência da Arte pela UFF e Doutorando em Literatura Comparada, também, pela UFF. E-mail: rodricoara@uol.com.br
1
“A linguagem da arte é, ela mesma, uma hierarquia complexa de linguagens inter-relacionadas, mas não semelhantes.
A isto está relacionado a pluralidade de princípios de leituras possíveis de um texto artístico. A isto também, nota-se,
está ligada a carga significante da arte, inacessível a qualquer outra linguagem não-artística” (Tradução nossa).
2
“A finalidade da arte é dar uma sensação do objecto como visão e não como reconhecimento; o processo da arte é o
processo de singularização [ostraniene] dos objectos e o processo que consiste em obscurecer a forma, em aumentar a
dificuldade e a duração da percepção. O acto de percepção em arte é um fim em si e deve ser prolongado; a arte é um
meio de sentir o devir do objecto, aquilo que já se ‘tornou’ não interessa à arte” (Barthes, 1982: 82). O estranhamento
seria então esse efeito especial criado pela obra de arte literária para nos distanciar (ou estranhar) em relação ao modo
comum como apreendemos o mundo, o que nos permitiria entrar numa dimensão nova, só visível pelo olhar estético ou
artístico. In: Estranhamento. In: http://www2.fcsh.unl.pt/. Consultado em 20/03/2009.
Cf. V. Chklóvski. A Arte como Procedimento. p. 45.
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de imagens sobrepostas, percorrer o itinerário de aproximações e colisões de significação que se
elucidam mutuamente, a partir das relações entre discursos verbo-visual e o discurso do insólito.
A estratégia de O Cântico dos Cânticos, ao passado funciona como um recurso eficaz,
inventivo e lúdico do qual a autora lança mão para ampliar o discurso religioso, indo além do
registro imediato dos fatos concretos ou narrados, mediante sua contextualização num decurso
temporal mais abrangente e num espaço de configuração literária mais amplo, complexo e integrado
a outras linguagens.
A reciprocidade entre ler e ver, determinante processo de constituição do livro, manifesta-se,
de início, como indica o próprio título. Patenteado como objeto construído que exibe sua
construção, o livro-objeto extrai da citação, enquanto lugar de engendramento e expediente de
memorização, o seu caráter fundamental de leitura visual, soli-citação, in-citação 3 . O papel do
leitor, seja mirim ou adulto, aparecerá, então, dramatizado no livro, através do funcionamento das
vozes componentes do tecido narrativo tanto como instâncias de enunciação, quanto como
instâncias de recepção, conforme demonstra o desdobramento intersemiótico do texto bíblico para a
ilustração.
A priori, o livro O Cântico dos Cânticos define-se como “um canto sobre a paixão” segundo
a própria autora. A obra, através de uma leitura semiológica, se propõe e se explica como poema
visual inspirado nos versos bíblicos.

A operação tradutora e semiótica
A operação tradutora em O Cântico dos Cânticos consiste na interpretação semiótica dos
signos verbais de uma determinada língua por meio de uma outra. Roman Jakobson em Linguística
e Comunicação (1973) denomina esse processo de tradução “interlingual” e identifica mais outras
duas: a tradução “interlingual” ou reformulação, que consta da interpretação dos signos verbais por
outros signos da mesma língua, e a tradução “intersemiótica”, que compreende a interpretação dos
signos verbais por meio de sistemas não verbais, como, no caso, a ilustração desse livro. Dessa
perspectiva, a fidelidade última da tradução que, levando-se em conta a diversidade de códigos nela
envolvidos, é a de transmitir uma mensagem equivalente a do texto religioso.
A tradução intersemiótica, entendida assim, é operada por Angela Lago, em O Cântico dos
Cânticos, como leituras plurais, como jogo intertextual da diferença. Esta obra, então, funda-se na
crítica do fragmento, concebida como uma atividade criadora que não se determina pela expressão
de um eu exclusivo, na verdade sempre contingente e historicamente insignificante, quando se toma
toda escrita como um rascunho de rascunhos, definido em Genette como “tempo indefinido da
leitura e da memória” (Genette, 1972:129).

O jogo do leitor e o jogo especular do insólito
O Cântico dos Cânticos, lido na perspectiva da estética da recepção, assume o que Lucrecia
Ferrara fala, em Leituras sem Palavras (1997), em integrar sensações e associar percepções:
“sensações e associações despertam a memória das nossas experiências sensíveis e culturais,
3

A citação é um elemento privilegiado da acomodação, pois ela é um lugar de reconhecimento, uma marca de leitura. É
sem dúvida a razão pela qual nenhum texto, por mais subversivo que seja, renuncia a uma forma de citação. A
subversão desloca as competências, confunde sua tipologia, mas não as suprime em princípio, o que significaria privarse de toda leitura. [...] a citação é um lugar de acomodação previamente situado no texto. Ela o integra em um conjunto
ou em uma rede de textos, em uma tipologia das competências requeridas para a leitura; ela é reconhecida e não
compreendida, ou reconhecida antes de ser compreendida. (Compagnon, 1996: 22)
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individuais e coletivas de modo que toda a nossa vivência passada e conservada na memória seja
acionada” (Ferrara, 1997: 24).
A recepção, nesse jogo visual, supõe o repertório do leitor mirim e sua atuação reflexiva
sobre o discurso bíblico, resultando, nesse caso, em metalinguagem ou numa leitura metalinguística.
Muitos dos sentidos do texto dependem para a sua revelação/desvelamento da produção de sua
leitura. Até porque, segundo a estudiosa “a leitura é uma tentativa de organização entre
convergências e divergências, ler é operar com o heterogêneo e organizar, é saber distinguir, por
comparação, o igual e o diferente” (Ferrara, 1997: 25), ou seja, para Lucrecia Ferrara a leitura do
não-verbal assume uma maneira peculiar de ler: é “espécie de olhar tátil, multissensível,
sinestésico” (Ferrara, 1997: 26).
No caso desse livro, o verbal não fica ausente da narrativa, até porque, ele, através do título
se une à concentração de linguagens presente na capa, somando a linguagens grafotipográficas e
outras. O insólito, por outro lado, surge, nesse contexto, introduzindo modificações por outras
tecnologias da linguagem dos quadrinhos, do cinema e dos meios eletrônicos. Com esse jogo, seja
visual ou verbal, ou mesmo efeitos de design, o livro infanto-juvenil pós-moderno assume outro
perfil e extrapola o invólucro físico tradicional.
O livro-jogo, nesse caso, explora os vários sentidos – e instiga pelas imagens insólitas – os
olhos, o ouvido, o tato, percepções diversas via palavra, imagem, textura e via-jogo para a captura
de detalhes, ângulos, certas “estratégias da forma” 4 Os sentidos da leitura, nesse processo,
percorrem por sua vez uma história sempre pautada na intertextualidade e na organização de
linguagens. Fugindo a lógica do discurso bíblico e assumindo uma ilustração intertextual, Angela
Lago não assume uma transcodificação apenas por identificação ou parafrástica, pelo contrário,
assume o desvio de uma leitura como sistema de intertextos.
De qualquer forma, segundo Iouri Lotman em La Structure du texte artistique, ao falar do
texto enquanto sistema semiótico, diz: “cada detalhe e o texto no seu conjunto são introduzidos em
diferentes sistemas de relação tendo por resultado a recepção simultânea com mais de uma
significação” (Lotman, 1973: 112).

Da capa e do título ou das “cintilações 5 ” do texto
O título é um encaminhamento de leitura, um paratexto 6 que conduz o leitor, um ato, e, às
vezes, o único, de enunciação da escrita-enunciado. Ele é o nome próprio do texto/livro, a
afirmação semiológica que vale para qualquer obra em geral, seja ela literária, pictórica ou musical.
Nesta função puramente indicial, é indiferente ao título, seja que conteúdo for que o venha
preencher. O título permite também impor ou não uma forma de ler, procura confirmar a reputação
da obra ou mesmo dissimular esta reputação. A partir dela, o sentido inicial impera, então, sobre
este significante como estratégia comunicativa.
Quanto à capa, ela é um texto tipicamente híbrido, espécie de jogo visual e verbal, elemento
recorte ou fragmento metonímico do todo narrativo, sobre o fundo branco. O leitor, feito um
contrato lúdico, pode assumir uma leitura inicial, tanto sob a perspectiva do homem ou sob a
perspectiva da mulher, ou seja, de frente para trás ou de trás para frente, como quiser. Com esse
4

Por definição, o paratexto é, segundo Gérard Genette, tudo aquilo que acompanha, prolonga ou está em torno do texto,
contribuindo para a edição do livro e sua recepção enquanto tal, ou ainda, tudo o que se encontra na periferia do texto.
Nesse sentido, muito mais do que peças acessórias ou circunstanciais, ou elementos de uma prática editorial, podem
constituir-se em eficientes estratégias textuais integradas à estrutura literária.
5
Ver o ensaio de JENNY, Laurent. A estratégia da forma. In: Intertextualidades. n 27. Lisboa: Almedina, 1979. p. 1945.
6
Termo utilizado por I. LOTMAN, em La Structure du texte artistique, para falar das significações do texto.
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gesto, e nessa diagramação inesperada da capa, a “entrada na obra” reforça, ainda mais, o seu
discurso surrealista, ambíguo, acrescido pelo labirinto visual e envolvente, dos diversos círculos e
arabescos.
Envolvido nesse devaneio circular, que emoldura toda a narrativa, o olhar do leitor é
conduzido pelo livro de imagem para dentro desse caleidoscópio, para a confusão de detalhes, para
a magia da arte, para os recursos da ilustração e do discurso amoroso que será narrado. Tudo isso
reforça, como Iouri Lotman, ao falar do texto religioso, que: “o texto religioso-litúrgico é muitas
vezes construído segundo o princípio de uma semântica pluriestratificada. Nesse caso, os mesmos
signos são utilizados, a diversos níveis estruturais de sentido, para a expressão de um conteúdo
diferente” (Lotman, 1973:111).
Por outras palavras, a construção da história obedece a uma espécie de esquema baseado
num jogo verbal e numa resposta visual, instigando o leitor a uma inter-relação entre as duas
linguagens, num processo aparentemente interminável de sentidos e ligações. Além disso, a
ilustração, quase que pictórica, encontra-se imbuída, desde a capa, de fortes marcas, não só de
âmbito insólitas, mas também da ordem do absurdo ou do labirinto, um conjunto de traços que, de
um modo original, promovem o jogo especular a partir da recriação visual da história contada.
Construída e arquitetada, assim, em constantes retomadas e fragmentos, em estratégias de
centros geométricos e perceptivos, a autora/ilustradora monta, como num quebra cabeças, conjuntos
espelhados, acontecimentos visuais e narrativos que se imbricam num certo clímax, induzidos pelos
movimentos na área central.
Nesses encaixes aparentes e movimentos, na trama visual o “efeito de jogo” apóia-se,
segundo Iouri Lotman (1973: 114):
no fato das diferentes significações de um mesmo elemento não coexistirem
invariavelmente, mas “cintilarem”. Toda interpretação cria uma forma sincrônica
distinta, mas conserva paralelamente a lembrança das significações precedentes e a
consciência da possibilidade das futuras.

Configurações vertiginosas
Um dos propósitos da ilustração, nessa obra, é o jogo das formas - recurso insólito por
excelência – que encaminha o olhar do leitor atento e detalhista, ora por meio de colunas, ora
utilizando escadas, espaços, muros, castelos. Feito o escritor argentino Jorge Luis Borges, em sua
espiralada biblioteca virtual e labiríntica, os cruzamentos de linhas e formas, tanto nas molduras que
enquadram o olhar, como nos arabescos, tudo é motivo de observação atenta e semiológica. Para
reforçar esses efeitos, insólitos e detalhistas visualmente, as formas surgem em vários tons de
xadrez e em inúmeras texturas sugerindo rugosidade.
Quando a ilustração chama a atenção para a sua forma ou sua configuração visual, Luís
Camargo em Ilustração do livro infantil (1995) atribuiu a efeitos da função estética. Para ele essa
configuração trabalha com efeitos provocados pela linha, cor, gesto, mancha, sobreposição de
pinceladas, transparências, luz, brilho, enquadramento e contraste. O autor ressalta, ainda, que esta
função não é mera ornamentação, seu papel é sensibilizar o leitor através de efeitos, tais como
percebemos nesse livro.
Como na biblioteca borgeana, todos esses cruzamentos e efeitos conferem ritmo ao texto
visual, à obra que é construída em vários espirais presentes nas ilustrações. Com isso, o olhar
insólito percorre o espaço como ondas num movimento incessante de vai e vem capturando a
profundidade das perspectivas, os ângulos de visão dos personagens e a descrição minuciosa dos
volumes. Híbrido, incerto e mal delimitado, o espaço aparenta muitas vezes, uma estrita
183

O insólito em questão – Comunicações Livres – Publicações Dialogarts – ISBN 978-85-86837-65-4

observância das regras que condicionam o mundo empírico para no momento seguinte as subverter
por completo, está, segundo Filipe Furtado (1980: 28), “intimamente relacionado com a falsidade
inerente ao gênero e serve, em última análise, o reforço da ambigüidade em que se fundamenta”.
Não é de se estranhar, que nesse emaranhado de signos, cores e formas, o olho assuma,
como um voyeur, as perspectivas laterais, os efeitos de câmera que filma de baixo para cima
ressaltando a vertigem expressionista em diversos momentos e espaços. As molduras, presas ao
jogo, fazem formas e encaixes nos espaços, ajudam a configurar um passeio visual místico e
instigante, cheio de duplicidades e dispositivos circulares. De qualquer maneira, o texto e sua
pluralidade de códigos, segundo Iouri Lotman (1973: 55): “comporta-se como um organismo vivo
que se encontra numa ligação inversa com o leitor e que o esclarece”.

(E)fabulações amorosas

O sujeito apaixonado é atravessado pela idéia de que está
ou vai ficar louco. (Barthes, 1978: 186)
A visão que tenho do discurso amoroso é uma visão
essencialmente fragmentada, descontínua, borboleteante.
(Barthes, 2004: 401)

Pela ilustração, é possível pensar o discurso amoroso por meio de formas, labirintos,
reflexos e espelhos? O discurso amoroso pode ser apreendido como grande metáfora visual e
insólita, metáfora mesma do espelho, da imitação, da mimese? O discurso bíblico e amoroso, nesse
caso, questiona, através do insólito, reflexões mais antigas da literatura: sua relação com o real, ou,
mais propriamente, com o conceito de real.
Entretanto, reflexos ou espelhos são, também, aquilo que estabelecem relações, sejam elas
simétricas, assimétricas ou mesmo inversas. O jogo visual e insólito cria o duplo, que supõe duas
cenas (ou versões), duas articulações (masculina e feminina), passagem para outra dimensão que,
sendo outra, entretanto, reflete a primeira, nunca se esgotando visualmente como pura repetição.
Essas múltiplas imagens sugerem no nível da fabulação, da história visual ou do enredo e,
também, no nível próprio do discurso, nem sempre levado em conta pelo leitor (mirim e também,
adulto) já fascinado pela ficção, já outro lado do espelho, mas sem consciência de ter feito esta
estranha e insólita travessia.
A ilustração é, em O Cântico dos Cânticos, recurso, arte e lugar da confluência de reflexos,
complexo textual de signos que esconde e reflete outros signos. Fragmentos repetitivos, como o
discurso amoroso, pode ser plano, côncavo, convexo, podem inverter, deformar, transformar, sendo
sempre espaço de encenação e lugar da produção de um espetáculo. De qualquer forma, a
montagem, semanticamente reforça que “as imagens, assim como as histórias, nos informam”
(Manguel, 2001: 21).
Todos esses questionamentos e reflexões (insólitas, visuais e metalinguísticas) assumem o
processo de retomadas do discurso, feito de forma consciente e/ou inconsciente e que levou o crítico
francês Gérard Genette a desenvolver uma teoria da transtextualidade, que consiste nessa interrelação textual que une um texto a outro, ou um hipotexto a um hipertexto, de forma implícita ou
explícita. Segundo esse semiólogo, a hipertextualidade ou a relação de derivação que existe entre as
obras literárias é “evidentemente um aspecto da literalidade: não existe obra literária que, num certo
grau e de acordo com a leitura, não evoque alguma outra e, nesse sentido, todas as obras são
hipertextuais” (Genette, 1982: 18).
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Metaforicamente (e visualmente, também), esse mecanismo é um jogo de espelhos e formas
múltiplas, que não é pura reduplicação, mas um maquinismo em que fragmentos visuais remetem ao
mesmo discurso, outras imagens. Esse diálogo verbo-visual, junção de vários fragmentos e
linguagens, longe de ser algo que vai propiciar um imobilismo visual, é antes um permanente
processo dialético, em que novas mensagens são produzidas em novos códigos, em que o já visto
(ou lido) é problematizado, transgredido, dentro de um diferente contexto.
No que diz respeito ao tempo, nesses constantes jogos visuais, os planos temporais se
imbricam, se sobrepõem, mesmo se a arquitetura e os objetos decorativos implicam pensar num
discurso antigo. Como Escher (1898-1972), tudo evidencia um forte desejo de comunicar, inclusive
a arquitetura, com suas estruturas complexas, “algo extremamente desconcertante em que o olho
não sai ou se coloca. Tudo se passa como se o destinatário fosse colocado no seio de um espaço
estrangeiro, multiplicando, assim, os pontos de vista” (Serre-Floersheim, 1996: 226).
Para André Mendes, pesquisador da obra de Angela Lago, O Cântico dos Cânticos
estabelece certo caos em nossa visão, o nosso olhar, segundo o pesquisador, “se perde nessa
profusão de elementos e no desfile das citações: Borges, Escher, Van Gogh, o Barroco, as
iluminuras” (Mendes, 2007: 63). Segundo Laurent Jenny, a análise do trabalho intertextual mostra
bem que a pura repetição não existe, ou, por outras palavras, que esse trabalho exerce uma função
crítica sobre a forma, ou seja, a ilustração aqui é uma nova construção textual/visual.
Não refletindo apenas o discurso bíblico, numa dimensão externa, a narrativa visual é
constituída de reflexos internos ao nível do enunciado ou da enunciação. Essa reflexão interna (ou
efeitos visuais) acontece por micronarrativas, que desdobram a narrativa principal, pertencendo a
ela como enunciados metonímicos, que, por sua vez, podem ter uma função variada, sempre
expandindo-lhe a dimensão semântica e visual.
Processo semelhante é conhecido na pintura, como no quadro As Meninas, de Velásquez tal
como foi estudado por Michel Foucault, em que o espelho plano colocado no fundo da tela
problematiza tanto o conceito de representação quanto o próprio lugar do sujeito da representação e
do espectador.
Esse mesmo mecanismo de especularização poder ser relacionado com a ilustração de
Angela Lago e os problemas que ela oferece. O espaço visual do amor, em O Cântico dos Cânticos
opera-se e supõe no fingimento, no travestimento das formas, num processo de ilusionismo que vai
criar várias ambigüidades. Feito o texto fantástico, esse livro é criador privilegiado de
estranhamentos, alucinações, mobilizador de desejos e inquietude das formas e na maneira do olhar.
“Relato interno”, “duplicação interior”, “composição em abismo”, “construção em abismo”,
“estrutura em abismo”, “narração em primeiro e segundo graus” - todas essas denominações se
referem à uma técnica narrativa, inspirada em procedimentos encontrados nas artes plásticas
(pintura) e, que, posteriormente e com as adaptações necessárias e especificidade de cada forma de
arte, chegou à literatura e às outras linguagens. Nesse livro de Angela Lago, a técnica é utilizada
como efeito metatextual que se pretende traçar, uma leitura do amor dentro de outra leitura, como
em enclave, uma fabricação com diversas linguagens ou uma narração secundária que se
desenvolve a partir da ficção original.
A esses jogos de espelhos, instigando o leitor e o espectador mais atento, Lucien Dallenhach
em Le récit spéculaire. Essai sur la mise em abyme (1977), principal teórico desse conceito,
chamou de mise en abyme 7 , que é “todo fragmento textual que mantém uma relação de semelhança
7

A mise en abyme consiste num processo de reflexividade literária, de duplicação especular. Tal auto-representação
pode ser total ou parcial, mas também pode ser clara ou simbólica, indirecta. Na sua modalidade mais simples, mantémse a nível do enunciado: uma narrativa vê-se sinteticamente representada num determinado ponto do seu curso. Numa
modalidade mais complexa, o nível de enunciação seria projectado no interior dessa representação: a instância
enunciadora configura-se, então, no texto em pleno acto enunciatório. Mais complexa ainda é a modalidade que abrange
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com a obra que o contém”, funcionando, nesse caso, como um reflexo ou espelho da proposta
semiológica da ilustradora.
Alguns estudiosos acreditam que essa forma metanarrativa gera uma sensação de maior
ficção (como se o leitor fosse ainda mais atraído para o jogo da criação e do pastiche), porém,
alguns teóricos pensam que esse recurso alerta o público e o leitor para a “irrealidade” da trama. Em
O Cântico dos Cânticos, essa ilustração derradeira, em espiral, abismal e especular reforça, além
desse olhares, também a duplicação ao infinito, a ficção do discurso amoroso, a reflexão por
semelhança ou mesmo por contraste. Sempre num jogo de signos, de linguagem.

Da estrutura em abismo
A representação do discurso amoroso, o olhar insólito, a ilustração vertiginosa, o espaço
narrativo colocam-se no centro da questão estrutural do livro e da relação analógica que mantém
com o metatexto e o hipotexto. Misturadas, essas relações, constituem uma convergência lúdica e
temática levada aos limites da identidade e conhecida como em abismo.
A exemplo da estrutura heráldica, que traz no centro uma réplica de si mesma, a mise en
abyme é definida por Lucien Dällenbach como toda estrutura textual que mantenha, em seu interior,
uma relação de similitude com a obra que a contém. O autor destaca três tipos possíveis de mise en
abyme, que podem se apresentar como reflexo do enunciado, da enunciação ou do código de que se
vale o texto.
O conceito de enunciado é, para Dällenbach, o sentido da história contada, ou seja, o
produto de uma enunciação. Assim, mise en abyme do enunciado resulta como:
uma citação de conteúdo ou resumo intertextual. Enquanto condensa ou cita a
matéria de um relato, a mise en abyme constitui um enunciado que se refere a outro
enunciado, e, por conseguinte, um traço de código metalinguístico; enquanto parte
integrante da ficção que resume, dentro dela se faz instrumento de retorno, dando
lugar a uma repetição interna. (Dällenbach, 1977: 76)

Em O Cântico dos Cânticos, por conta desses efeitos é possível a dupla leitura, pois se o
elemento interno compreende a função do texto que o abarca, este também procede por analogia,
em relação a seu conteúdo. Dessa forma, a mise en abyme visual e retrospectiva, assim, reforça o
jogo de antecipar e reiterar elementos a partir da analogia, instituindo um leitor que pressupõe, a
partir do que resume o reconhecimento da refletividade, estabelecida na ilustração permitindo
instituir e fazer com que o discurso bíblico, reiterado, por signos não verbais, gestuais ou literários,
funcione como catalisadores da atenção do leitor para o estabelecimento da obra em sua totalidade.
Nesse jogo de enunciação, o processo da mise en abyme tem como resultado de uma
produção, aquela como ato produtor em que se evidenciam tanto o agente como processo. No
entanto, o estudioso ressalta que devemos considerar outros elementos presentes na situação
enunciativa, tais como as coordenadas espaço-temporais em que se inscreve a enunciação; a atitude
dos protagonistas da narrativa e os acontecimentos que o precedem.

ambos os níveis, o do enunciado e o da enunciação, fenómeno que evoca no texto, quer as suas estruturas, quer a
instância narrativa em processo. A mise en abyme favorece, assim, um fenómeno de encaixe na sintaxe narrativa, ou
seja, de inscrição de uma micro-narrativa noutra englobante, a qual, normalmente, arrasta consigo o confronto entre
níveis narrativos. Em qualquer das suas modalidades, a mise en abyme denuncia uma dimensão reflexiva do discurso,
uma consciência estética activa ponderando a ficção, em geral, ou um aspecto dela, em particular, e evidenciando-a
através de uma redundância textual que reforça a coerência e, com ela, a previsibilidade ficcionais. Annabela Rita. In:
http://www2.fcsh.unl.pt/. Consultado em 20/03/2009.
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Quanto a isso, o primeiro aspecto evidenciado no livro é o tema amoroso e o lugar onde tudo
acontece. Quanto ao primeiro, isso fica evidenciado pelos personagens, reiterados por signos visuais
e gestuais; quanto ao espaço, a ilustração instaura, em várias situações insólitas e metonímias, uma
provocação semântica que “contamina” todas as cenas. O espaço, nesse sentido, representa a
situação dos protagonistas e os sentimentos vivenciados por eles. Ambos, através de diversas
retomadas, fragmentos e citações, tratam da reflexividade e ambigüidade amorosa.
No seu Discurso da Narrativa (1995), Gerard Genette, no capítulo intitulado “Voz”,
desenvolve algumas considerações a respeito da mise en abyme, porém sem se deter. Nesse capítulo
ele explica porque o leitor sente tão forte vertigem quando as fronteiras entre o mundo onde se fala
e o mundo do qual se fala, se apagam. O estudioso identifica o efeito do tipo puro de mise en abyme
com o efeito de metalepse 8 : o efeito inquietante, o sentimento de vertigem que uma metalepse
produz no leitor. Em francês, a palavra “abismo” pode referir-se, ainda, a uma vertigem sentida
diante da profundidade do infinito, semelhante ao jogo ilustrativo de espelhos, em Angela Lago, em
que os personagens face a face com esses labirintos apresentam-se, também, diante do
incomensurável, do irracional, do indizível.
Atrelado a tudo isso, está o reforço do discurso ambíguo do gênero fantástico. Felipe
Furtado, em A Construção do Fantástico na Narrativa (1980), já apontava para esse conflito entre o
racional e o irracional que nunca é resolvido. No essencial, segundo esse pesquisador, a narrativa
fantástica deverá propiciar através do discurso “a instalação e a permanência da ambigüidade de que
vive o gênero, nunca evidenciando uma decisão plena entre o que apresentado como resultante das
leis da natureza e o que surge em contradição frontal com elas” (Furtado, 1980: 132).
O estudioso do assunto revela, também, que ao situar-se no “espaço da diegese fantástica
prefere sobretudo os locais delimitados ou fechados, os ambientes interiores, particularmente as
casas de grandes dimensões, as construções labirínticas” (Furtado, 1980: 121). Enfim, um texto só
se inclui no gênero fantástico, quando, para além de fazer surgir a ambigüidade, a mantém ao longo
da intriga, comunicando-a as suas estruturas e levando-a a refletir-se em todos os planos do discurso
(Furtado, 1980: 40).

Encenações insólitas do amor
Encenação I
As primeiras páginas, lidas sob o olhar masculino, apresentam o homem, à esquerda, na área
de entrada da obra, cuja postura e trajes em vermelho e verde ajudam a reforçar o discurso
masculino. As cores quentes, nesse recorte da página, configuram o vigor masculino e a projeção
para frente.
A mulher, oposta a esses recursos ilustrativos, parece escondida no canto inferior direito da
página, envolta em brumas de edifícios. Espelhadas, as páginas sugerem a visualização dos
protagonistas e a superioridade do homem em relação à mulher. No lado direito, em espiral
esverdeado, a página feminina desdobra-se em quatro pontas no espaço da representação. As
8

Figura de estilo (do gr. metalepsis, “transposição”) que toma o antecendente pelo consequente, e vice-versa, ou seja,
quando queremos dar a entender uma coisa por outra que a precede no discurso. Trata-se de uma figura quase
dispensável na sua aplicação estilística, pois o efeito desejado é, a rigor, o mesmo que se obtém com um eufemismo,
uma alusão e, sobretudo, uma metonímia, embora esta esteja dependente de uma relação entre proposições únicas e não
entre orações completas como pode acontecer com a metalepse. [...] Em narratologia, toda a transposição de um nível
narrativo para outro nível narrativo pode ser classificada como metalepse, pois envolve a participação extraordinária de
elementos estranhos a uma narrativa principal, que nela entram activamente, como narratários ou como personagens
marginais. A situação mais comum é a interpelação ao leitor ou a construção de um diálogo imaginário constante com o
leitor, como se este fosse testemunha do acto de criação literária. In: CEIA, “metalepse”, 2009.
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molduras, nessas primeiras páginas, reforçam o tom de equilíbrio compositivo. Na medida em que,
além do recorte e congelamento do olhar, elas conseguem “cercar” o enredo, a obra, impedido,
metaforicamente, um olhar escorregadio para fora do espaço representado. Em todas as páginas,
inclusive nas dobras quando elas aparecem, elas enquadram a narrativa, explodem sentimentos em
espirais e texturas na profusão de flores e na leveza dos traços, além, de acompanharem o
movimento corporal de torsão dos protagonistas.
Encenação II
Lidas em aberto, como todo o livro, a terceira e quarta páginas apresentam o homem ao
centro da composição – elemento que se destaca. A mulher, por sua vez, na área inferior direita,
ainda é envolta em mistério. A simulação e o desdobramento das páginas no mesmo canto feminino
sugerem o descortinamento dos véus, ampliando o ar de mistério, encantamento e sensualidade que
caracteriza o encontro amoroso.
O desdobramento das folhas, nesta página, apresenta pequenas flores e poucas folhas,
contrapostas à moldura da página, constituída de rosas, conjunto de folhas e diversos
entrelaçamento de galhos, ampliando a sensação de peso das bordas, do espaço pictórico e
contrapondo-se à leveza das dobras.
O espaço masculino, no lado esquerdo superior, rodeado de desafios e obstáculos à sua
frente – uma espiral ameaçadora – reforça que o homem terá que ultrapassar tudo isso para ter
acesso à amada, que, por sua vez, faz parte de um intricado labirinto visual.
Encenação III

Simulacro de caminhada, as quinta e sexta páginas ilustram o movimento dos protagonistas.
A sensação de velocidade é sustentada pela seqüência de colunas e pelas cores suaves que
compõem e descrevem as flores na moldura. Diferentes da página anterior, em que as rosas eram
desabrochadas, elas agora, são delicadas e pequenas ajudando a efetivar o clima de dramaticidade
na tensão ao encontro.
Encenação IV
Na sétima e oitava páginas espelhadas, o casal ansioso pelo encontro, parece celebrar com
passos de dança o desejo amoroso. Os arcos sobre as colunas, associados ao ponto de interrogação,
instigam o clima de aproximação e encanto. A moldura já se revela menos densa, repetindo a
estampa das dobras de páginas desenhadas. As escadarias, em tons de roxo e lilás, por sua vez,
conduzem o casal ao esperado encontro. As colunas, a harmonia das cores e a postura dos
personagens concentram o olhar do leitor na cena principal do encontro.
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A postura do jovem parece se destacar no espaço onde se localiza, reforçando sua posição de
conquistador.
Encenação V
Nas páginas 9-10, espécie de centro perceptivo, o casal se posta a poucos passos um do
outro, remetendo ao momento auge da narrativa. Visualmente, a ilustração em forma de redemoinho
parece engolir toda a página. Neste encontro, a autora/ilustradora reforçou a perspectiva de topo,
focando precisamente o centro do redemoinho. As colunas e as pontas de dobras da página, e até
mesmo parte das estampas das dobras (tanto do lado masculino, quanto do feminino) convergem em
direção ao centro da página.
Quanto às cores, o centro da figura, em amarelo, funde o vermelho e o amarelo que se
apresentam, nesse momento, em lados diferentes. Diferente dos outros momentos da narrativa em
que os tons de azul e roxo estiveram próximos da mulher, agora, a localização se inverte sugerindo
uma harmonia dos opostos.
Assim, as forças visuais se completam em tons vermelho/verde e amarelo/roxo se distribuam
por todo o espaço pictórico, potencializando a vibração de todas as cores, e ao mesmo tempo,
reforçando o tom dramático da narrativa visual.
Encenação VI

Espécie de quadro-clímax da narrativa, este momento (p.11-2) o casal se toca, se encontra. A
perspectiva de cima e o ponto de vista central permanece, como no quadro anterior, mas desta vez
as dobras de páginas convergem, como ondas, em direção ao centro, ocupando grande parte do
espaço pictórico. Com inúmeras flores e detalhes, as estampas das dobras se misturam com o casal.
Vistos de cima, o espaço é tomado por escalas cromáticas de amarelo e vermelho, numa fusão
visual que permite a convivência de cores primárias.
As flores da moldura, diferentes da cena anterior, aparecem unidas e maiores, simulando, de
um conjunto ao outro, o movimento do desabrochar dessas plantas.
O clímax, ou encontro definitivo, é reforçado visualmente pelas colunas em perspectiva
distorcida assumindo papel de raios num centro de energia do casal.
Encenação VII
Neste momento, como um retrocesso de um filme, a ilustração e o casal começam a se
separar, assumindo, a partir de agora, os tons vermelho e azul, diferentes do conjunto narrativo
anterior. O centro perspectivo, ainda em redemoinho perde o vigor do amarelo para ser substituído
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pela sobriedade do azul. As dobras de página se abrem, as molduras entram em estágio de repouso.
O azul de noite estrelada com pontos claros simulando estrelas passa a completar o lado direito,
enquanto o vermelho-escuro assume o lado esquerdo da tela.
Encenação VIII
Distantes, agora nesta página (15-6), o jovem se afasta, mas ainda estende a mão para a
mulher, contemplando-a. No lado esquerdo da página, as dobras de página desaparecem, enquanto,
no lado inferior, as dobras parecem fazer este movimento lentamente.
Encenação IX
Afastados, nesse enquadramento, o jovem encosta-se à parede do labirinto em estado de
espera ou dúvida. A mulher, em outro lado oposto, cercada novamente pelo labirinto de edifícios,
aproxima-se de uma espiral. Um abismo?
A lua, elemento novo nas dobras de páginas, junta-se à moldura que volta a conter arabescos
complexos, emaranhados de cruzamentos que limitam o espaço do olhar.
Encenação X

Neste momento (p. 19-20), a mulher, como nunca antes, aparecer no início da diagonal
desenvolvimento da narrativa em busca do seu amado. O homem, por sua vez, está localizado
próximo à diagonal principal, mas distante da área do clímax visual, à direita inferior da página.
Encenação XI
Esta última cena (p. 21-2), o homem, ainda irradiando luz, em perspectiva distante, dentro
da diagonal do desenvolvimento da narrativa se dirige a mulher, nessa mesma perspectiva, sendo
que agora de cabeça para baixo e dentro de um espaço amplo, vagueando perdia e solitária por
detrás da última dobra.
Pictoricamente, como uma folha final que passamos, a área lateral direita desequilibra a
composição geral, especificamente na dobra da página, onde a segunda dobra se desfaz em linhas
formadas pelas colunas. Por assumir a concepção de fim e de início, dependendo de como o leitor
abrirá o livro, esta página não apresenta o mesmo equilíbrio visual como das páginas anteriores.
Tudo indica, que, na organização das páginas anteriores a obra tenha sido concebida para ser
lida na perspectiva do homem. Nesta composição em duas partes distintas, não relacionadas,
apresenta, como elemento divisor a dobra maior da página.
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Considerações finais
A obra de arte é o possível e o provável, nunca é o certo.
Ela é sempre ambígua, sempre suceptível de perder certos
aspectos da realidade, ou de ganhar outros. [...] O que o
artista fixa, não é o que ele viu ou apreendeu; é o que ele
procura e o que ele quer revelar aos outros. (Francastel,
1983: 41)

Por meio da mise en abyme, dos recursos do insólito, do jogo vertiginoso do Barroco, da
composição e encenação de espelhos acompanhamos, em O Cântico dos Cânticos (2005), a
temática amorosa na ilustração. Nesse jogo agitado do olho que dialoga com o leitor, a ilustração o
desestrutura com suas ambigüidades, vertigens, deslocamentos e sensações.
Nos livros de Angela Lago, confirma-se que palavras evocam imagens, que imagens
evocam, por sua vez, palavras, ou mais ainda, imagens retomam outras imagens, num processo
incessante de metalinguagem e reflexão. Tal como a leitura da palavra exige um conhecimento de
mundo e lingüístico, a leitura da imagem, também, depende do conhecimento de mundo e da
linguagem visual.
Através desse livro, Angela Lago, querendo ou não, nos faz indagar algumas reflexões no
exercício complexo do olhar: onde estão as fronteiras da tradução? Onde encontrar os limites entre
lembrança e esquecimento, o traduzível e o intraduzível, o amor e o desencontro? Onde demarcar as
linhas do texto bíblico e da ilustração? Como no conto de Borges, as ilustrações abandonam essas
questões e nos lançam na perplexidade da citação e da imagem, na vertigem da Babel visual que ela
sempre remete, sugerindo nos dizer (mostrar) que é preciso esquecer o discurso bíblico, traindo-o
cautelosamente, comedidamente, como um discreto amante infiel. Afinal, não será esse o único
caminho viável para a sobrevivência do texto, da tradução e da memória, e, conseqüentemente, da
ilustração?
Enfim, esgarçando esse limites tênues entre tradutibilidade e intradutibilidade, uma espécie
de memória ilustrativa sobrevive em O Cântico dos Cânticos às custas do esquecimento,
confirmando que a sobrevivência de um texto deve-se não só a seu potencial de tradutibilidade, mas
também, quanto àquilo que ele possui de singular, de intraduzível.
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PONCIÁ: UM ASPECTO DO INSÓLITO NA NARRATIVA
Sônia Fazenda *

Ponciá Vicêncio, romance escrito por Conceição Evaristo, não remete às penúrias de modo
de vida ou à vida sem um percurso de pertencimento e sem rede de implicações relacionais.
Apresenta um novo espaço do percurso do imaginário. Há articulação de signos e significados.
Utilizando-se da narrativa, nos revela dramas cujo cenário traz as questões implicadas nas
comunidades afro-descendentes, como: preconceitos, índices mais baixos de escolarização, menores
salários, estereótipos que se expressam na exclusão social, que marginaliza e extraem direitos e
oportunidades para os que vêm sendo vitimados pelas desigualdades.
Nesse sentido, o discurso estabelecido no romance não se distancia dos problemas dos
negros em nossa sociedade e os elementos constitutivos dos personagens ganham pertinência nos
espaços, no tempo e no surgimento do insólito.
Basicamente, o enredo não é composto com determinada complexidade simplicidade, a
autora apresenta minúcia nos relatos, impõe realismo no que descreve.
O livro conta a história de Ponciá, que aproveitava sua infância como menina, sentia calafrio
quando via o arco-íris no céu, pois diziam que a que passasse por debaixo dele viraria menino.
Naquela época, ela gostava de tudo. Da roça, do rio que corria entre as pedras, dos pés de pequi, dos
pés de coco-de-catarro, das canas e do milharal. Ia buscar barro na beira do rio e, às vezes, lá
ficavam horas e horas esperando a colorida cobra do ar desaparecer.
O pai e a mãe, todos mantiveram o sobrenome Vicêncio, mantendo reminiscências do
poderio do senhor, tal coronel Vicêncio proprietário de seus ancestrais, escravos. O tempo passou
deixando a marca daqueles que se fizeram donos das terras e dos homens, visto que, com o passar
do tempo, as legitimidades socioculturais marcam os mecanismos da tradição que após opressão
determinam espaços.
“Articular historicamente o passado não significa conhecê-lo ‘como ele de fato foi’.
Significa apropriar-se de uma reminiscência, tal como ela relampeja no momento de um perigo”
(BENJAMIN,1987: 223), razão porque as falas dos personagens são colocadas pela autora com
grande representatividade, aponta para o sonho, a esperança, a busca.
Nos questionamentos da personagem surge: E Ponciá?
De onde teria surgido Ponciá? Por quê? Em que memória do tempo estaria escrito o
significado do nome dela? Ponciá Vicêncio era para ela um nome que não tinha dono. Desse modo
há a procura ensejando significação em busca de identidade.
Ao reportar Klee e seu quadro Ângelus Novus, cita:
Representa um anjo que parece querer afastar-se de algo que ele encara fixamente.
Seus olhos estão escancarados, sua boca dilatada, suas asas abertas. O anjo da
história deve ter esse aspecto. Seu rosto está dirigido para o passado, ele vê uma
*
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catástrofe única, que acumula incansavelmente ruína sobre ruína e as dispersa a
nossos pés. Ele gostaria de deter-se para acordar os mortos e juntar os fragmentos.
(Benjamin, 1987: 225)

Ponciá relembrava a vida passada, pensava no presente, mas não sonhava e nem inventava
nada para o futuro. Em tempos outros, havia sonhado tanto! O presente de Ponciá é ruína, caos. Ela
gastava todo o tempo com o pensar, com o recordar.
Como é a relação entre o anjo apresentado por Klee e o presente de Ponciá?
A formação histórica do povo brasileiro é distinta por excelência, fato que a torna ímpar
diante a maioria dos países provenientes da colonização européia, mediante o intenso processo de
miscigenação étnica e cultural que revela riquezas de traços, costumes, tradições e histórias
peculiares.
No século XIX, no Brasil, contávamos com os senhores de terras portugueses, os índios
nativos e os africanos escravizados, que realizavam os trabalhos pesados. Interessante ressaltar que
o escravismo foi a principal fonte de utilização do trabalho e base da organização da nossa
sociedade durante pouco mais de trezentos anos.
Os africanos escravizados trazidos para a nossa terra eram oriundos de uma grande
variedade de povos, falavam línguas variadas, possuíam organização social diferenciada, tinham
religião e habilidades diversificadas. A grande maioria dos africanos trazidos para o Brasil era
originária de Angola, embora grupos Bantos, também povoassem de norte a sul, de leste a oeste do
país, mas com predominância na região sudeste, onde são mais destacadas e presentes as marcas de
suas culturas. Os Iorubas, vindos da África Ocidental, eram numerosos e mais concentrados na
Bahia e no Maranhão. Foram várias as maneiras de resistir à escravidão. Fugir era o recurso
extremo que os negros tinham para se livrar dela.
A particularidade dos personagens desperta vozes e memórias e nos traz um “outro lugar”
quando recortamos o relato da narradora: “O pai de Ponciá não era dado a muitos risos, caladão,
quieto, guardava para si os sentimentos. Quando menino, não. Apesar dos mandos do sinhozinho e
da aparente obediência cega, que era obrigado a demonstrar. Entretanto, foi crescendo e aprendendo
a disfarçar o que lá de dentro vinha” (Evaristo, 2006: 30).
Se considerarmos a escravidão como uma situação onde a pessoa não transita livremente
nem é senhor do que vai fazer, pelo contrário, faz o que lhe ordena o seu senhor, o escravo não era
visto como membro da sociedade com direitos, mas tido como ser inferior e sem direitos. Ficava
sob o julgo de seus senhores.
a história é objeto de uma construção cujo lugar não é o tempo homogêneo e vazio,
mas um tempo saturado de “agoras”, que ele fez explodir do continuum da história.
A moda tem um faro para o atual, onde quer que ele esteja na folhagem do
antigamente. Ela é um salto de tigre em direção ao passado. Somente ele se dá
numa arena comandada pela classe dominante. (Benjamin, 1987: 227)

Os africanos e seus descendentes reorganizaram suas religiões e as mantiveram mais
próximas das suas matrizes africanas. As manifestações culturais provenientes das influências
Banto resultam de misturas antigas, sendo incorporadas elementos das culturas ioruba, indígena e
portuguesa.
Encontramos no romance algumas singularidades e marcas que parecem as similares à
condição colonial:
E numa tarde clara, em que o sol cozinhava a terra e os homens trabalhavam na
colheita, enquanto todos entoavam cantigas ritmadas com movimento do corpo na
função do trabalho, naquela tarde, o pai de Ponciá Vicêncio foi se curvando, se
curvando ao ritmo da música, mas não colheu o fruto da terra, apenas à terra se
deu. (Evaristo, 2006: 30)
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Essas relações culturais, as crenças misturadas, os dialetos criados, os laços sociais
originaram tradições particularizadas no tecer do cotidiano. Importante destacar que, apesar da
construção dessas comunidades negras, havia as relações singulares dessas mesmas comunidades
com grupo dominante, representado pelos senhores. O que nela predominava era o poder e o
mando. Um obedecia e o outro mandava, através de castigos físicos em face de uma insatisfação.
Uma estrutura de opressão, controle e exploração. Uma construção pseudo-paternalista, tendo como
premissa a proteção dos senhores que determinavam e os que se submetiam ao trabalho e
exploração. De acordo com Benjamin, o sujeito do conhecimento histórico é a própria classe
combatente e oprimida. Nele também encontramos:
O historicismo se contenta em estabelecer um nexo causal entre vários momentos
da história. Mas nenhum fato, meramente por ser causa, é só por isso um fato
histórico. Ele se transforma em fato histórico postumamente, graças a
acontecimentos que podem estar dele separados por milênios. (Benjamin, 1987:
228)

As religiões africanas no Brasil transformaram-se em crenças e ritos. Os calundus reuniam
os grupos africanos e afro-descendentes para as reverências aos espíritos que eram capazes de curar,
de orientar e de fazer a proteção de quem deles necessitasse.
A inserção do insólito dentro da cultura afro, através da oralidade, da contação de histórias
que justificam, em Ponciá Vicêncio, a personagem de Nêngua Kainda que com suas garrafadas,
cuidava, sarava, protegia.
Segundo Jung, “se um mito pode conferir à vida dignidade, significado e propósito, então
está servindo a uma importante função positiva, mesmo que não seja objetivamente verdadeiro”
(Storr, 1977: 33). Os detalhes, no romance, ganham força na cotidianidade e marcam as idas e
voltas das personagens.
Luandi, irmão de Ponciá, retornou da cidade para o campo, e fazia, apressadamente, o
caminho de volta e nem sabia por quê.
A teia discursiva incorpora personagens que se cruzam integrados espaço, tempo e o
insólito:
Foi também nesses dias de espera que Luandi foi visitar a velha Nêngua Kainda e
pedir a bênção dela. A mulher sempre velha, muito velha como o tempo, parecia
uma miragem. Só os olhos denunciavam a força não pronunciada de seu existir. O
som de sua boca era quase inaudível, enquanto seu olhar penetrante vazava todo e
qualquer corpo que se apresentava diante dela. (Evaristo, 2006: 93)

Para Jung,
É necessário assinalar, uma vez mais, que os arquétipos não são determinados em
relação ao seu conteúdo, mas unicamente em relação à sua forma e, mesmo assim,
só num grau muito limitado. Uma imagem primordial só é determinada, quanto ao
seu conteúdo, quando se tornou consciente e, portanto, foi preenchida com o
material da experiência consciente. (Storr, 1977: 40)

Considera-se que os arquétipos têm um grande significado emocionais. Para Jung, todos os
seres humanos experimentam a vida de um modo arquetípico, com maior ou menor freqüência.
Numa outra perspectiva, tem-se que:
Jung insiste que seus conceitos sejam formulados em termos da experiência, e
assim denomina as personalidades parciais segundo suas imagens. Seu método é, a
um só tempo, fenomenológico, atendo-se ao máximo às coisas como se
apresentam. E ingenuamente realista, considerando os eventos psíquicos em seu
valor aparente como plenamente reais. (Hillman, 1981: 207)
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A densidade permeia o romance, e mesmo as descrições triviais enfatizam o vigor das cenas:
Nêngua Kainda, falando a língua que só os mais velhos entendiam, abençoou
Luandi. Falou que a mãe do rapaz estava viva e que eles se encontrariam um dia.
Falou de Ponciá Vicêncio também. A irmã estava na cidade, não muito longe dele.
Carecia de encontrá-la urgente, acolhê-la antes que a herança se fizesse presente.
(Evaristo, 2006: 94)
que os arquétipos constituem e são responsáveis pela faculdade mitopoética da
mente humana, a sua faculdade criadora de mitos. Na conceituação de arquétipo,
Jung lançou mão de disciplinas afins à psicologia, como o estudo de religiões
comparadas, contos de fada e mitos. (Boechat, 1996: 24)

Observando esses aspectos é importante pontuar o que se estabelece no campo do
sobrenatural presente no retratado;
Depois Nêngua Kainda olhou os trajes de Luandi e deu de rir, mas com os olhos.
Ria dizendo que o moço estava num caminho que não era o dele. Que estava
querendo ter voz de mando, mas de que valeria mandar tanto, se sozinho? Se a voz
de Luandi não fosse o eco encompridado de outras vozes-irmãs sofridas, a fala dele
nem no deserto cairia. Poderia, sim, ser peia, areia nos olhos dele, chicote que ele
levantaria contra os corpos dos seus. (Evaristo, 2006: 94)

Visto que transgride as leis naturais, é a intervenção do mítico que, cumpre a função de
prever e prover, destinadas as fadas, aos bruxos e aos sábios.
Jung argumentou da seguinte maneira. “A percepção é a função pela qual os homens dão-se
conta de que uma coisa existe. A percepção diz-me que algo é; não me diz o que é e não me diz
outras coisas sobre esse algo; unicamente me diz que algo é” (Storr, 1977: 74).
O idoso, autoridade religiosa e cultural na tradição dos bantos, detentor de conhecimentos e
meios para alcançar outras dimensões, representado pelo vivido, pelo contador, servem a
determinados instrumentos:
Luandi não entendeu o riso, o deboche, as palavras da velha Nêngua Kainda. Ele
sempre ouvia a velha, não só ele, mas todos do povoado também. Entretanto,
Kainda que o perdoasse, com as suas bênçãos ou sem elas, ele estava decidido,
haveria de ser soldado um dia. Depois dos quinze dias passados, Luandi embarcou
no trem de volta à cidade. (Evaristo, 2006: 94)

Na interação entre fatos, falas e dimensão real e sobrenatural ocorre que:
Luandi voltou em Nêngua Kainda, meio sem jeito e com medo de novas
advertências da velha, deixou com ela o endereço de onde morava... Foi entregue à
velha um daqueles pedacinhos de papel que o Soldado Nestor metia no bolso de
Luandi,receoso de que o rapaz se perdesse. (Evaristo, 2006: 94)

Na temporalidade, eixos do hábito particularizam as implicações:
Havia uns três dias que a mãe de Ponciá tinha retornado à casa.Desde que os filhos
partiram, estava sempre ali,porém nunca para ficar....Nesta vinda em casa passara
em Nêngua Kainda. A mulher estava deitada m uma esteira no terreiro. Jazia
calma, de olhos fechados. A mãe de Ponciá e Luandi ficou por instantes parada
sentindo a velhice da outra. Ela era muito velha. Parecia congregar a velhice de
todos os velhos do mundo (Evaristo, 2006: 114)

A anunciação se constrói na instância narrativa:
Nêngua Kainda fez, então, um leve e vagaroso movimento com a mão, pedindo que
Maria se abaixasse. Ela obedeceu ao pedido... A voz, diluindo no tempo, soava
quase como um sonho, um sussurro, mas Maria Vicêncio ainda pode decifrar o que
a velha Nêngua Kainda estava dizendo. Ela dizia que o tempo já permitia e abria os
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caminhos para que a mãe fosse encontrar os filhos. E como derradeira fala, Nêngua
abençoou com a força de seus olhos, já fechados, mas que agora mais e mais viam,
a viagem que Maria Vicêncio empreenderia para buscar os filhos.....Naquele
momento, por um instante, o mundo inteiro pareceu se quedar. Nêngua Kainda
adormecera. Um sol quente batia em sua pele negra enrugada pelas dobras dos
séculos. (Evaristo, 2006: 15)

Envolta numa dimensão espiritual, tempo e natureza resistem ao apagamento das tradições
no texto, quanto a Nêngua Kainda: “Em silêncio, ela adentrava num sono tão profundo do qual só
acordaria quando tivesse ultrapassado os limites de um outro tempo, de um outro espaço e se
presentificasse ainda mais velha e mais sábia, em um outro lugar qualquer” (Evaristo, 2006: 115).
Nos ritos, a presença africana é evidente, nos altares onde as entidades sobrenaturais
recebem abrigo e devoção, são intermediários entre o sagrado e a ancestralidade.
Concluindo, o romance funda-se em contextos históricos da formação da sociedade
brasileira e das questões referentes aos problemas enfrentados pelo negro e pelas lutas e tensões
vividas no cotidiano.
Retornamos a Storr, quando argumenta:
Considerando-se a predileção de Jung, pela personificação dos conteúdos
inconscientes, é notável que o mais importante de todos os arquétipos não se
manifeste como uma pessoa, mas como um padrão abstrato... Pois a obra de arte
também representa uma nova síntese entre o universo interior, subjetivo, do artista
e a realidade externa. O artista seleciona, muitas vezes inconscientemente,
materiais colhidos nas realidades interna e externa. (Storr, 1977: 100)

Em Ponciá Vicêncio, a autora assume a função de narrar, focalizando falas, ações e posturas,
bem posiciona a estrutura geográfica onde os personagens fazem seus percursos, ela assume, ou
melhor, adota a possibilidade de contar, de fabular e não se perde em temas e tramas emaranhadas.
Referências
BENJAMIN, W. Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura. 7ed. São
Paulo: Brasiliense, 1987.
BOECHAT, W (org.). Mitos e arquétipos do homem contemporâneo. Petrópolis: Vozes, 1996.
EVARISTO, C. Ponciá Vicêncio. Belo Horizonte: Mazza Edições, 2006.
HILLMAN, J. Estudos de Psicologia Arquetípica. Rio de Janeiro: Achiamé, 1978; Vozes, 1981.
STORR, A. As idéias de Jung. São Paulo: Cultrix, 1977.

197

O insólito em questão – Comunicações Livres – Publicações Dialogarts – ISBN 978-85-86837-65-4

UM NATAL (INSÓLITO) NA BARCA
Tatiana Alves Soares Caldas *

Natal na Barca, de Lygia Fagundes Telles, integra a coletânea Antes do Baile Verde, que
reúne contos escritos entre 1949 e 1969. Narrado em 1ª pessoa, apresenta uma situação corriqueira
– uma travessia de barca – que assume contornos de uma narrativa fantástica.
A história em questão desenrola-se em uma barca, na noite de Natal, tendo por personagens
a narradora, um bêbado, uma mulher e seu filho pequeno. Após um diálogo entre a narradora e a
mãe do menino, em que esta relata todos os infortúnios por que passou – a morte do filho mais
velho e o abandono por parte do marido –, somos informados de que ela está a caminho de um
médico para que o filho mais novo, que está doente, seja examinado por um especialista. Em
determinado momento, a narradora constata que a criança está morta, sem que a mãe o tenha
percebido. Aquela, atônita, aguarda ansiosamente o momento de chegada ao local de desembarque
para se afastar, evitando presenciar o desespero da mãe ao descobrir a morte do bebê. Para sua
surpresa, entretanto, o menino desperta e o conto termina, deixando em suspenso a indagação
acerca do que de fato teria ocorrido: um equívoco ou um milagre.
O texto, que remete simultaneamente a dois imaginários distintos – o clássico e o cristão –,
tem na impossibilidade de se apontar uma conclusão satisfatória em relação ao ocorrido o seu fio
condutor. É dessa hesitação, que o inscreve no pantanoso território do insólito, que trata o presente
estudo.
Partindo do pressuposto de que o fantástico em Natal na Barca estrutura-se, dentre outros
pontos, a partir de uma alternância de polarizações simbólicas nomeadas por Durand como regimes
diurno e noturno das imagens, nossa leitura analisa a presença do insólito à luz de tais aspectos
contidos no texto.
O início do conto já parece estabelecer o insólito como traço-chave, uma vez que apresenta
pontos obscuros em relação à narradora, peça fundamental para a configuração da dubiedade da
situação: “Não quero nem devo lembrar aqui por que me encontrava naquela barca. Só sei que em
redor tudo era silêncio e treva” (Telles, 1999: 105). As palavras iniciais da instância narrante
remetem a outras histórias cujos narradores passam por situação semelhante, não tendo
discernimento acerca do que lhes aconteceu, como ocorre, por exemplo, em A Confissão de Lúcio,
de Mário de Sá-Carneiro, em O Gato Preto, de Edgar Allan Poe, ou mesmo na célebre Missa do
Galo, de Machado de Assis. A estratégia de se optar pelo narrador em 1ª pessoa constitui tática
eficaz no que se refere à instauração do insólito, uma vez que o ponto de vista a partir do qual a
história nos é contada fica comprometido, dada a limitação característica desse tipo de narrador.
Filipe Furtado, em conhecido estudo sobre o insólito, destaca essa conveniência:
As vantagens resultantes para o fantástico do emprego deste narrador implicado na
acção superam largamente os inconvenientes ou carências que se possa revelar.
Assim, se por vezes perde em rigor de análise e frieza no relato dos
acontecimentos, ganha em participação interessada no desenrolar da acção e, por
* CEFET/RJ
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consequência, em capacidade probatória acerca daquilo que conta. Daí não poder
deixar de aparecer muito mais influenciado pelo carácter inexplicável dos
fenómenos que presencia ou experimenta, muito mais directamente afectado por
eles, sendo assim mais persuasivo do que o narrador ausente da intriga e mais
apropriado do que ele a transmitir ao destinatário da enunciação a incerteza
permanente que a narrativa deve sugerir. (Furtado, 1980: 111)

Uma outra possibilidade interpretativa em relação ao início da narrativa sugere não
propriamente um desconhecimento, por parte da narradora, acerca das circunstâncias presentes
naquela noite incomum, mas algo que ela, por algum motivo, não quer recordar, numa situação que
sugere, no mínimo, solidão e isolamento, uma vez que ela se encontra só, em plena noite de Natal,
em uma barca em um lugar em suspenso, tendo somente o vazio e a escuridão ao seu redor. O
ambiente soturno, em sintonia com o seu estado emocional, ao mesmo tempo em que cria uma
atmosfera lúgubre que será fundamental para a caracterização noturna a que faremos referência
oportunamente, cria nela uma necessidade de conversar com alguém que, possivelmente por falta de
opção – o outro passageiro era um bêbado esfarrapado –, é a mulher que viaja com o filho. Ao
prestar atenção na outra passageira, cria-se na história um destaque para essa figura, numa conversa
que será decisiva para aproximar a narradora da mãe do bebê, e também para que se desenrole o
diálogo, eixo estruturador do enredo e da dúvida que se criará na instância narrante ao final.
A narrativa converge simultaneamente para dois imaginários distintos: o clássico / pagão e o
cristão, sendo essa, a nosso ver, a dinâmica a partir da qual o texto se estrutura: a tensão entre o
niilista abismo da visão clássica da morte – com imagens ligadas ao universo sombrio e ao campo
semântico da destruição e do vazio – e a perspectiva cristã, de fé na vida eterna, sendo a primeira
representada pela visão da narradora, cética e solitária, e a outra, mensagem de fé e de esperança,
simbolizada pela figura da mãe. As imagens ligadas à mãe são revestidas de uma carga semântica
positiva, encaixando-se naquilo que Durand denomina regime diurno.
Em uma das mais claras alusões ao universo clássico, temos um grupo que, à noite, cruza
um rio a bordo de uma barca, sem que fique claro o seu destino. Apesar de a imagem da barca estar
presente em diferentes culturas, com diversas acepções, a mais flagrante seria a da mitologia grega,
concentrada, sobretudo, na figura do avarento barqueiro. A inequívoca remissão ao mito de
Caronte, barqueiro encarregado de conduzir os mortos pelo rio rumo às profundezas, fica patente na
própria ambientação sombria que perpassa o texto. Sobre a figura do condutor de almas, seu
simbolismo é claro: “Trata-se, no mito, de um gênio do mundo infernal, cuja função era transportar
as almas para além dos rios do Hades, pelo pagamento de um óbolo” (Brandão, 2002: 317-318)
A remissão a Caronte, com a consequente associação com a morte, é intensificada pelo
discurso da narradora, cujas impressões bem traduzem o seu estado de espírito naquela noite
sombria: “Ali estávamos os quatro, silenciosos como mortos num antigo barco de mortos
deslizando na escuridão. Contudo, estávamos vivos. E era Natal” (Telles, 1999: 105)
As palavras da narradora, que ao longo do texto será caracterizada como uma pessoa cética,
são indicativas de uma personalidade apática. Notem-se os termos relativos ao campo semântico da
morte: silenciosos, mortos – duas vezes na mesma sentença – e escuridão. A esse respeito, é
expressivo o fato de ela usar uma adversativa para mencionar a vida – contudo, estávamos vivos –,
como se o esperado / normal fosse a morte, e não o contrário. Tal temperamento possibilitará o
contraste entre ela e a mãe da criança, que, a despeito de ter perdido um filho, ter sido abandonada
pelo marido e estar com o caçula doente, apresenta um discurso que fala de vida e de esperança.
Desse modo, a mãe da criança estabelece uma espécie de contraponto em relação à instância
narrante, reiterada pelos pensamentos desta em relação a um suposto conformismo por parte
daquela, como se percebe, dentre outras, na passagem a seguir:
Uma obscura irritação me fez sorrir.
– A senhora é conformada.
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– Tenho fé, dona. Deus nunca me abandonou.
– A senhora não acredita em Deus?
– Acredito. – murmurei. E ao ouvir o som débil da minha afirmativa, sem saber por
que, perturbei-me. (Telles, 1999: 108)

Além da irritação – termo da narradora – despertada pela resignação da mãe diante de tantas
adversidades, a narradora, ao ser indagada sobre sua crença em Deus, murmura que sim, com voz
débil, sugerindo a não-veemência de sua afirmativa. Um dos aspectos mais expressivos no que
tange à personalidade da narradora refere-se à sua apatia e pragmatismo, evidenciando uma
racionalidade que será posta à prova quando da suposta ressurreição do menino: se, por um lado, foi
ela a única a notar que a criança estaria morta – o outro passageiro estava bêbado e dormia e a mãe
do bebê, dada a sua fé, tomaria por milagre qualquer acontecimento nesse sentido – é ela, a cética,
quem nos atesta a morte da criança:
Esbocei um gesto e em seguida, apenas para fazer alguma coisa, levantei a ponta
do xale que cobria a cabeça da criança. Deixei cair o xale novamente e voltei a
olhar para o chão. O menino estava morto. Entrelacei as mãos para dominar o
temor que me sacudiu. Estava morto. A mãe continuava a niná-lo, apertando-o
contra o peito. Mas ele estava morto. (Telles, 1999: 109)

Observe-se a exaustiva repetição do termo morto, utilizada pela narradora, quase como se
necessitasse reiterar o fato, tanto para expressar sua estupefação quanto para manifestar sua certeza,
o que gerará a incredulidade posterior. Para tornar a situação ainda mais insólita, não há, na barca,
ninguém capaz de a desmentir ou de corroborar a sua percepção, uma vez que os demais
passageiros são destituídos de credibilidade – um bêbado que dormia e uma mulher dotada de
grande fé. Em contrapartida, a mãe do menino tem sua caracterização marcada pelo otimismo,
comprovado na tranqüilidade com que narra a morte do filho mais velho e o abandono recente, por
parte do marido. Fisicamente, sua imagem apresenta uma aura que acaba por aproximá-la da
Virgem Maria, em sucessivas descrições que ressaltam sua paz e resplandecência:
A mulher estava sentada entre nós, apertando nos braços a criança enrolada em
panos. Era uma mulher jovem e pálida. O longo manto escuro que lhe cobria a
cabeça dava-lhe o aspecto de uma figura antiga. (Telles, 1999: 105)
Tinha belos olhos claros, extraordinariamente brilhantes. Vi que suas roupas puídas
tinham muito caráter, revestidas de uma certa dignidade. [...] O queixo agudo era
altivo, mas o olhar tinha a expressão doce. (Telles, 1999: 106)

Uma mulher, acompanhada de seu bebê, viaja na noite de Natal, com um longo manto
escuro. Sua figura é marcadamente humilde, mas digna, altiva e doce. É ela quem, por meio da fé,
efetuará o contraste em relação à narradora. A remissão à imagem da Virgem completa o quadro em
que se dará o evento da ressurreição (?) da criança, que simbolicamente renasce na noite de Natal.
Novamente, os códigos clássico e cristão contrapõem-se, num jogo de vida e de morte a ser
resolvido pelo desfecho.
Outro elemento que será decisivo para o desenrolar dos acontecimentos referese ao
temperamento passional da mãe do menino, cujas mãos “destacavam-se exaltadas sobre o xale
preto” (Telles, 1999: 106). Há, de início, uma aparente incongruência entre a vivacidade
demonstrada pela mãe do menino em determinadas ocasiões, e uma atitude que parece, aos olhos da
narradora, resignação. O caráter passional da mãe, que não passará despercebido aos olhos da outra,
será expressivo, pois evidenciará que a sua serenidade diante de determinados acontecimentos não é
motivada por frieza ou conformismo, mas pela fé:
Fixei-me nas nuvens tumultuadas que corriam na mesma direção do rio. Incrível. Ia
contando as sucessivas desgraças com tamanha calma, num tom de quem relata
fatos sem ter participado deles realmente. Como se não bastasse a pobreza que
espiava pelos remendos da sua roupa, perdera o filhinho, o marido e ainda via
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pairar uma sombra sobre o segundo filho que ninava nos braços. E ali estava sem a
menor revolta, confiante. Intocável. Apatia? Não, não podiam ser de uma apática
aqueles olhos vivíssimos e aquelas mãos enérgicas. (Telles, 1999: 108)

Tão relevante quanto a caracterização da mãe é a da narradora, cujo pessimismo fica patente,
por exemplo, na sua estratégia de se fixar nas nuvens tumultuadas, numa simbólica sugestão de sua
descrença em relação à vida, privilegiando apenas aspectos negativos e turbulentos. O fragmento
citado revela ainda a mistura de surpresa e de irritação manifestada por ela ao perceber na outra
uma atitude de confiança em relação à vida que a ela, narradora, é impossível.
No que se refere ao tempo do discurso, é igualmente expressivo o fato de ser a narração
simultânea à história, uma vez que tal modalidade faz com que o narrador tome conhecimento dos
acontecimentos à medida que eles ocorrem, sendo tomado da mesma surpresa que o leitor. A
narradora, sendo em 1ª pessoa, é também personagem, intensificando a sua perplexidade diante dos
acontecimentos.
Já no que tange ao espaço em que transcorre a ação, também ele se revela sugestivo, uma
vez que reflete o estado mental das personagens: enquanto a narradora descreve-nos uma barca
tosca, desconfortável, de luz vacilante, e enfatiza o caminho por águas geladas e sombrias,
símbolos de seu pessimismo e solidão, a mãe do menino comenta que durante o dia a água do rio é
verde e quente, metaforizando a sua visão de otimismo e de esperança diante da vida. Além disso, o
caráter cíclico do rio, que se apresenta quente durante o dia e gelado à noite alegoriza a própria
dinâmica da vida, remetendo a uma alternância que destrói a perspectiva da visão unívoca e põe em
xeque as certezas inquestionáveis da narradora, abrindo a possibilidade de morte / ressurreição
como desfecho.
O texto estrutura-se a partir de dicotomias: morte / vida, noite / dia, fé / ceticismo. O insólito
instaura-se no conto de modo a tornar a questão insolúvel, visto que a história é contada pela ótica
parcial da narradora-personagem, sendo ela a única testemunha do ocorrido. Significativamente, se
a barca remete ao imaginário clássico / pagão como signo de morte (a barca de Caronte) e ao cristão
como símbolo de vida (Natal / ressurreição), é ainda dotada de um simbolismo outro, de uma
travessia rumo ao inconsciente, como aponta Chevalier (1990: 122): “Compreende-se que essa
prodigiosa riqueza de imaginação possa, assim como a mitologia grega, prestar-se a uma
interpretação psicanalítica, partindo do princípio de que a viagem subterrânea da barca solar seria
uma exploração do inconsciente”.
Desse modo, a narrativa abre-se a mais uma faceta interpretativa que não exclui as
anteriores: ao alegorizar uma jornada rumo ao inconsciente, revela-nos a obscura travessia
empreendida pela narradora em meio a seus temores e descrenças. Ao se adotar a perspectiva da
barca em seu simbolismo relacionado ao inconsciente, o que se vê é a narradora rumo aos seus
fantasmas interiores. Suas defesas e muros se vão destruindo, bem como o seu distanciamento em
relação ao mundo.
Apesar de se esquivar ao máximo de qualquer empatia ou sentimentalismo, a narradora
acaba por ser enredada na história da mãe do bebê, e testemunhando um acontecimento que lhe
mudará a vida para sempre. O individualismo que pautara sua conduta até então – enfatizado pelos
pronomes e verbos na primeira pessoa, marcando uma atitude egocêntrica – não é suficiente para
defendê-la do envolvimento na história do bebê, abrindo caminho para a mudança / milagre (?) a
que se assiste ao final. Como que a romper-lhe os escudos emocionais, a situação da mãe acaba por
atingi-la: “Levantei-me. Eu queria ficar só naquela noite, sem lembranças, sem piedade. Mas os
laços – os tais laços humanos – já ameaçavam me envolver. Conseguira evitá-los até aquele
instante. Mas agora não tinha forças para rompê-los” (Telles, 1999: 107).
O diálogo entre a narradora e a mãe do bebê, iniciado de forma quase mecânica, acaba por
desencadear na primeira uma poderosa reflexão. A força e a vida que emanam da mãe da criança
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despertam uma curiosidade que se volve em incredulidade pela constatação de que, após uma
sucessão de mortes – do primogênito e da união conjugal –, o discurso da mulher apresenta-se pleno
de vida e de esperança. As circunstâncias que configuram o fantástico constituiriam apenas o
pretexto do verdadeiro eixo condutor da narrativa – a crise em relação às certezas preestabelecidas.
Uma vez que a configuração do fantástico apresenta-se diretamente ligada aos conceitos de real /
irreal, e, sabendo-se que tais conceitos variam segundo o tempo e lugar em que se encontram,
explorar as por vezes tênues fronteiras entre eles implica (re)pensar os valores do grupo social em
que se situam. Remo Ceserani, ao analisar o fantástico na obra de Cortazar, destaca essa crise nos
paradigmas como traço fundamental da obra do escritor, conferindo novos rumos ao insólito na
contemporaneidade:
[Cortazar] tratava isso como uma questão de preferência pessoal, mas também,
sabiamente, de mudança nos paradigmas literários e culturais. Quanto aos gostos
pessoais, ele declarava sentir-se empenhado não tanto a aterrorizar seus leitores
quanto a colocar em crise os seus pressupostos epistemológicos, a capturá-los
dentro de uma teia de aranha finíssima e geométrica, construída com a precisão
rigorosa com que as teias são tecidas na natureza. (Ceserani, 2006: 123)

Semelhante leitura é apresentada por Todorov, em seu clássico estudo acerca do fantástico.
Segundo ele, o fantástico seria a forma mais depurada de Literatura, uma vez que traz, em sua
essência, a reflexão em torno do real elevada ao mais alto expoente:
Pela hesitação a que dá vida, a literatura fantástica coloca precisamente em questão
a existência de uma oposição irredutível entre real e irreal. Mas para negar uma
oposição, é preciso em primeiro lugar reconhecer seus termos. [...] Assim se
explica a impressão ambígua que deixa a literatura fantástica: de um lado ela
representa a quinta-essência da literatura, na medida em que o questionamento do
limite entre real e irreal, característico de toda literatura, é seu centro explícito.
(Todorov, 2004: 176)

O que dizer, então, de um texto que transita pelos limites do real / irreal, já por si
fronteiriços, na medida em que se constroem a partir de visões subjetivas? Como estabelecer se um
milagre seria possível, se a sua existência é legitimada – ou não – segundo crenças pessoais?
Diferentemente dos primórdios, em que era utilizado para aterrorizar, ou na exploração de aspectos
sombrios, como na literatura gótica, por exemplo, o fantástico assume na narrativa contemporânea a
função de questionar o racionalismo dos paradigmas. Em um momento estético-ideológico de
destituição das verdades estabelecidas, o insólito revela-se um mecanismo de negação do absoluto,
abrindo espaço para verdades outras, não necessariamente lineares. O insólito nas narrativas
contemporâneas teria, desse modo, origem nos gêneros tradicionais, mas traria a particularidade de
traduzir novos modos de representação de um mundo por si plural, fragmentado, caótico, que se
descortina aos olhos do homem.
Nesse sentido, talvez o verdadeiro milagre se tenha operado na narradora, que ao final
consegue imaginar um rio com características totalmente distintas das que apresenta à noite,
sugerindo uma mudança em seu modo de olhar a vida. O conto, articulado a partir de uniões /
separações, encontros / desencontros, fé / ceticismo, vida / morte, concentra os opostos em seu
desfecho, sugerindo um novo olhar, em que opostos não se excluem, negando o paradigma
cartesiano-racional e instaurando o insólito como marca dessa negação. Sugestiva é a passagem em
que a barca parece mudar de rumo: “Diminuindo a marcha, a barca fazia uma larga curva antes de
atracar.” (Telles, 1999: 109), indiciando, por extensão, a insólita reviravolta nos acontecimentos.
Sob a estrutura simples de Natal na Barca, há a experiência que traz uma espécie de
epifania, transformando o olhar da narradora sobre o mundo. Se a mãe recebe o filho de volta, pela
fé, ainda que sem saber que ele estivera morto, é a outra, cética e solitária, quem talvez receba o
maior presente: dotada de uma nova forma de encarar a vida, já consegue vislumbrar a dinâmica do
rio que embala a barca, ora frio, ora quente. O ambiente, em sintonia com o ritmo da narrativa, é
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quente e verde durante o dia e gelado à noite. A mudança que se opera na narradora é flagrante,
sobretudo se compararmos as passagens iniciais e finais do texto: “Não quero nem devo lembrar
aqui por que me encontrava naquela barca. Só sei que em redor tudo era silêncio e treva.”(Telles,
1999: 105); “Saí por último da barca. Duas vezes voltei-me ainda para ver o rio. E pude imaginá-lo
como seria de manhã cedo: verde e quente. Verde e quente”(Telles, 1999: 110).
Ao final da travessia, ao chegar ao outro lado – simbolismo de passagem, de mudança –, a
narradora transforma-se. Da criatura cética e amarga do início, ela agora é alguém capaz de
enxergar, no gélido rio, as águas quentes que embalam a vida, na insólita e fascinante descoberta de
si mesma.
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O INSÓLITO NA CONSTRUÇÃO DE “CORPO DE BAILE”
Tereza Paula Alves Calzolari *

Por insólito, nesta comunicação, entendemos “(1) que não é habitual; infrequente, raro,
incomum, anormal; (2) que se opõe aos usos e costumes; que é contrário às regras, à tradição”
(Houaiss, 2001). É nesses termos que aqui focalizamos Corpo de baile, de João Guimarães Rosa,
cuja primeira edição data de janeiro de 1956, distando dez anos, portanto, de sua estréia em livro
com Sagarana. Apenas quatro meses depois, chega a público outra obra do autor, Grande sertão:
veredas, tão densa e volumosa quanto a recém-lançada. O romance de Riobaldo atraiu de imediato
as atenções, conquistando prêmios e muita repercussão, ofuscando o outro livro.
Esse encobrimento, segundo Maria Augusta de Camargos Rocha, Chefe do Serviço de
Publicações do Itamaraty, secretária e colaboradora de Rosa de 1957 a 1967, teria entristecido o
autor: “O Corpo de baile é realmente importantíssimo na obra dele, e ele até ficou um pouco, assim,
triste, porque o Corpo de baile desapareceu quase com a inclusão do Grande sertão” (João
Guimarães Rosa, 2006: 205).
Até hoje, um vive à sombra do outro, inclusive no meio acadêmico. Consultando as
palavras-chave Corpo de baile e Grande sertão: veredas no catálogo on-line da Fundação
Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, em 05/11/08, encontramos, sobre Corpo de baile, apenas
quatro itens, excetuando-se as fontes primárias (36). Sobre Grande sertão: veredas, dos 87 itens
listados, 38 constituem estudos sobre a obra. Na mesma data, em busca no banco de teses da Capes,
encontramos 19 teses/dissertações sobre Corpo de baile e 159 teses/dissertações sobre Grande
sertão: veredas.
Originalmente, Grande sertão: veredas chamou-se “Veredas mortas” e seria uma das
novelas de Corpo de baile. Por não encaixar-se perfeitamente no projeto meticuloso do autor para o
livro, acabou ficando de fora e ganhando um espaço só seu. A diferença considerável do número de
páginas e o foco narrativo também diverso, somado às suas implicações, constituem alguns dos
motivos pelos quais o romance descabeu no desenho original do livro.
Esse desenho original a que nos referimos pode e merece ser visto com cuidado. Com o
passar dos anos, o livro foi ganhando novas edições e o projeto do autor foi lastimavelmente se
perdendo. A arquitetura cuidadosamente urdida por Rosa faz de Corpo de baile um livro insólito,
com o sentido que aqui empregamos, ou seja, infrequente, incomum, e também contrário às regras,
à tradição, vejamos por que.
A primeira edição da obra, de 1956, dividia o livro em dois volumes, o primeiro reunindo
três novelas e o segundo, quatro. Chamamos aqui a atenção para a classificação de novelas
conferida aos textos. Essa é a denominação que encontramos na folha de rosto do livro. Abaixo de
CORPO DE BAILE, em caixa alta, temos também em caixa alta e entre parênteses, mas em fonte
menor (SETE NOVELAS).
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Na folha seguinte, frente e verso, encontramos sete epígrafes, quatro do filósofo Plotino e
três do místico Ruysbroeck, que já instigam a curiosidade do leitor para o que vai ler, ao mesmo
tempo que o prepara e alerta para os riscos de uma leitura superficial. Na outra folha, a transcrição
de “Côco de festa”, de Chico Barbós, epígrafe retirada da cultura popular, que se apresenta sozinha,
e portanto, destacada, numa folha, cujo verso está em branco.
A seguir, noutra página, o índice. Abaixo do título da obra, a classificação, em itálico, Os
poemas e a listagem dos textos que a compõem: “Campo Geral”, “Uma estória de amor”, “A
Estória de Lélio e Lina”, “O Recado do Morro”, “Lão-Dalalão (Dão-Lalalão)”, ““Cara-de-Bronze””
(aspas dobradas aqui, para manter a idéia das aspas originais do índice) e “Buriti”. Na seqüência,
encontramos as três primeiras narrativas.
No segundo volume, após folha de rosto (igual à do primeiro volume), já encontramos a
quarta novela (poema?), precedida de uma epígrafe própria, extraída da cultura popular, assim como
“Uma estória de amor” do primeiro volume. Mais à frente, encontraremos uma terceira novela que
também tem sua epígrafe exclusiva, “Cara-de-Bronze”. Se repararmos bem, veremos que dos sete
textos, apenas o segundo, o quarto e o sexto apresentam epígrafes próprias, além, é claro, das
comuns a todos, localizadas antes do índice no primeiro volume.
Ao final do segundo volume, uma surpresa (!), um novo índice, que divide as novelaspoemas em dois grupos, “I. “Gerais” (Os romances)” e “II. Parábase (Os contos)”. No primeiro
grupo temos: “Campo Geral”, “A Estória de Lélio e Lina”, “Dão-Lalalão” (no primeiro índice
“Lão-Dalalão”) e “Buriti”; no segundo: “Uma Estória de Amor”, “O Recado do Morro” e “Cara-deBronze”.
Das novelas-poemas, temos agora quatro também denominadas “Gerais” e romances, e três
parábase(s) e contos. A mescla de gêneros literários na obra, presente na folha de rosto e nos
índices, não é gratuita e se faz valer também no correr das páginas do livro. No ano de lançamento
de Corpo de baile, autores consagrados manifestaram-se publicamente quanto às diferentes
denominações conferidas aos textos pelo autor, chamando a atenção dos leitores para tal
particularidade. Escreve Raquel de Queiroz n’ O Cruzeiro: “Sai agora o seu segundo livro: “Corpo
de Baile”, contos, poemas, novelas, chama de tudo e tudo é.” (Queiroz, 1956); José Lins do Rêgo
afirma n’ O Globo: “Chama de poemas os seus contos, ligados que estão à imagem órfica do baile
que é música em movimento. E, de fato, só mesmo o poema poderia abarcar todas as rebeliões do
autor” (Rego, 1956: 2) Paulo Rónai, em “Rondando os segredos de Guimarães Rosa”, artigo
publicado ainda em 1956, vai além, aprofundando a questão:
Nos dois índices da obra, as partes desta são ora qualificadas de poemas, ora de
contos e romances. Serão poemas, enquanto todos trazem significações
subjacentes. A distinção entre conto e romance tampouco obedece ao critério
habitual da extensão; antes corresponde a um grau maior ou menor de conteúdo
lírico: ao subordinar os primeiros ao título de “parábase”, o autor, com esse termo
da comédia grega, adverte-nos de que é neles que se deverá procurar a sua
mensagem pessoal. Isso posto, ainda será mister decifrar essa mensagem. (Rosa,
2006: 21)

Ao opor “Gerais” à parábase, no segundo índice, Rosa coloca frente a frente um plano
maior, que se soma à composição do cenário, à ambientação espacial da obra 1 , e uma
especificidade; o todo, a visão do conjunto, e a pausa para a reflexão.
Quanto à parábase, parte estruturante da Comédia Antiga Ática, temos a suspensão da ação
da trama para chamar os espectadores à realidade, levá-los a pensar e repensar a questão suscitada.
1

“Como lugar, ou cenário, jamais se diz um campo geral ou o campo geral, este campo geral; no singular a expressão
não existe. Só no plural: “os gerais”, os campos gerais”. Usando, então, o singular, eu desviei o sentido para o
simbólico: o de plano geral (do livro). (ROSA, 2003: 91)
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Do mesmo modo que a parábase interrompe a ação em busca da reflexão, quando o a(u)tor depõe a
máscara, as três narrativas-parábase se posicionam exatamente interrompendo as outras quatro, no
momento em que entre elas se intercalam. São também as que apresentam epígrafes próprias,
exclusivas. Em correspondência ao tradutor italiano Edoardo Bizzarri, escreve Rosa:
No “Índice” do fim do livro, ajuntei sob o título de “Parábase”, 3 das estórias. Cada
uma delas, com efeito, se ocupa, em si, com uma expressão de arte (Como escreveu
Paulo Ronai, no livro “ENCONTROS COM O BRASIL”: “A linha simbólica é
predominante nos “contos”, onde o enredo, propriamente dito serve antes de
acompanhamento”). (Rosa, 2003: 91)

E mais à frente, depois de tratar de cada uma das três novelas em particular, afirma: “Assim
como “Uma Estória de Amor” tratava das estórias (ficção) e “O Recado do Morro” trata de uma
canção a fazer-se, “Cara-de-Bronze” se refere à POESIA” (Rosa, 2003: 93).
Temos assim, além da mescla de gêneros literários, a mescla de expressões artísticas na
obra, seja em verso, prosa, música ou dança. É da recriação dos sentimentos humanos em arte que
se fala quando a trama é suspensa, é para ela e seu papel no contexto de Corpo de baile que o autor
nos chama a atenção.
Faz-se presente ainda no corpo de novelas a migração de personagens. Algumas aparecem
em mais de um texto, interagindo, portanto, com diferentes núcleos. O melhor exemplo, sem
dúvida, é o do menino Miguilim, de “Campo Geral”, a primeira narrativa de Corpo de baile, que
ressurge em “Buriti”, novela que encerra a obra, já como adulto, o veterinário Miguel. Entre
Miguilim e Miguel, entre o Mutum e o Buriti Bom, temos o pequeno Grivo, criança de convívio
com Miguilim, também já homem, trabalhador da fazenda do Cara-de-Bronze, que desempenha
papel vital na penúltima narrativa de Corpo de baile. Alguns dos irmãos de Miguilim também
retornam, crescidos, em outra novela, “Lão-Dalalão (Dão-Lalalão)”.
O próprio nome Corpo de baile ressalta a relevância de se ler o livro como uma unidade.
Significa, dentro do ballet, o conjunto de bailarinos que se movimentam simultaneamente,
executando a mesma coreografia. O bailarino e a bailarina do corps de ballet compõem o mais
vasto segmento na estrutura piramidal de uma companhia, constituindo mesmo a sua base.
Uniformidade é sua palavra-chave. O integrante masculino deve saltar e se mover em harmonia
com os outros, além de acompanhar sua parceira nos movimentos, mantendo-se em harmonia e
alinhado com seus companheiros.
Seguindo essa perspectiva, deveríamos pensar as narrativas de Corpo de baile em conjunto,
e não isoladamente, uma vez que formam um corpo único que, para bem funcionar, deve apresentar
as partes harmônicas e primar pela uniformidade. Por romper com essa uniformidade, apresentar
características diversas, Grande sertão: veredas destaca-se dos demais textos, como um primeiro
bailarino, executando sua dança solo, enquanto o corpo de baile desenvolve à parte sua coreografia,
desempenhando ainda o papel de ambientador, na medida em que compõe o cenário do ballet.
Tomaz Ribas aproxima o ballet da literatura, por ambos funcionarem como meio de
expressão dos sentimentos humanos, na medida em que também constituem expressões de arte.
Define a dança, “precisamente”, como “a expressão gestual e rítmico-musical desses sentimentos”
(Ribas, 1966: 18). Estreita ainda mais essa relação, quando identifica o bailado com a narrativa e,
ainda mais especificamente, com o teatro, visto que “Num bailado há sempre uma história para
contar, uma narrativa dada através de outros elementos de expressão; conta-se sempre uma história
com princípio, meio e fim, com várias personagens. O Ballet aparenta-se com o Teatro
precisamente neste seu aspecto narrativo e dramático” (Ribas, 1966: 18-9).
“Cara-de-Bronze” se configura, nesses termos, como a narrativa que melhor sintetiza a obra,
no que se refere à coexistência de gêneros literários e meios de expressões artísticas. Reúne ainda
características de roteiro cinematográfico, notas de rodapé, faz menção à supostas autoridades
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científicas, e reproduz listas de nomes de espécies vegetais e animais. Contém citações ao Fausto, à
Divina Comédia e ao Cântico dos Cânticos, sempre contextualizadamente e em afinação com a
narrativa.
No que diz respeito à temática, podemos dizer que Corpo de baile apresenta como tema
maior o devir existencial, “As pessoas – baile de flores degoladas, que procuram suas hastes.”
(Rosa, 1956: 821) Tal procura se faz presente desde o nascimento até a morte, que a interromperá.
Com a passagem dos anos, com o acúmulo de novas situações e sensações, o indivíduo adquire
experiência, sabedoria, muitas vezes até reúne para si uma família, mas o sentimento de
incompletude pode persistir, quiçá aumentar. O ser humano é falho, precário, e, querendo ou não,
tem de enfrentar inúmeras adversidades ao longo da vida. Ao mesmo tempo em que as enfrenta,
talvez justamente por causa dessas adversidades, ele busca explicações, orientações, sentido para o
próprio existir.
A visão prejudicada de Miguilim, o pé ferido de Manuelzão e a paralisia de Cara-de-Bronze,
respectivamente em “Campo Geral”, “Uma estória de amor” e “Cara-de-Bonze”, constituem
alegorias da precariedade do ser na obra. Muitas vezes, porém, essa precariedade não é percebida de
forma tão imediata ou nítida, pois as falhas, a incompletude do indivíduo, pode não se revestir do
caráter físico, como nos casos mencionados.
Após esta breve exposição, podemos concluir a relevância de Corpo de baile na obra de
Rosa, e o problema da carência de estudos a seu respeito, sobretudo considerando a obra como um
todo, um corpo, como pede o próprio título. A coexistência de diferentes modos de expressão do
homem, em diferentes fases da existência, é fruto das investidas diárias de compreensão de si
mesmo e do mundo. Para dar conta disso, Rosa criou um universo de personagens, que migram de
uma narrativa à outra, assim como migram também seus medos, desejos, incertezas e alegrias. O
menino das primeiras páginas reaparece homem e enamorado ao final do livro.
Esses fatores somados fazem de Corpo de baile uma obra insólita, no sentido de incomum,
rara, na medida em que o leitor, para uma melhor compreensão do que lê, deve procurar pistas,
orientações por todo o livro, desde a folha de rosto, passando por dois índices, epígrafes comuns e
exclusivas, intertextos, listagens, notas de pé de página, etc. É insólita também porque rompe com a
“segmentação” dos gêneros literários, a partir do momento em que uma mesma narrativa é
classificada como novela, conto, poema e também parábase, distanciando-se, portanto, do cânone,
da tradição.
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