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APRESENTAÇÃO: 

O VIII Painel Reflexões sobre o insólito na narrativa ficcional e 
o II Encontro Regional do Insólito Ficcional, promovidos pelo 
SePEL.UERJ – Seminário Permanente de Estudos Literários da UERJ, 
coincidiram com o V Fórum de Estudos em Língua e Literatura Inglesa 
(FELLI), realizado pelo Núcleo de Desenvolvimento e que tem por tradição 
ser um encontro inter e pluridisciplinar, agregando os interessados nas 
relações e interfaces entre os estudos de língua e literatura, suas 
possibilidades teóricas e práticas, seus aspectos discursivos, contextos e 
representações, identidades e memórias, práticas sociais e perspectivas 
pedagógicas. Neste evento, reunindo dois diferentes projetos de extensão 
da UERJ, foram privilegiadas as relações entre o insólito e suas 
manifestações nas literaturas de Língua Inglesa. Ao propormos o tema O 
insólito em língua inglesa sugerimos mais uma relação possível no 
espaço destas relações, através das investigações sobre a construção da 
narrativa ficcional e/ou sua recepção e/ou suas relações com a literatura 
infanto-juvenil. 

O evento apóia-se nas pesquisas em desenvolvimento na célula mãe 
do Grupo, envolvendo, principalmente, os interesses primários de Flavio 
García (UERJ/ UNISUAM) – a construção do insólito na narrativa –, Marcello 
Pinto (UERJ/ UNIRIO) – a recepção do insólito – e Regina Michelli (UERJ/ 
UNISUAM) – o insólito na literatura infanto-juvenil. 

Este volume reúne os textos integrais das apresentações orais 
realizadas nas sessões dos diferentes Simpósios promovidos durante o 
evento, enviados à coordenação dentro dos prazos estipulados e em 
conformidade com as normas básicas definidas para a publicação. O teor 
dos textos aqui publicados é de inteira responsabilidade de seus autores, e 
a revisão lingüístico-gramatical procurou respeitar, ao máximo, opções de 
estilo e uso da língua. Outro volume reúne textos integrais apresentados 
nas sessões dos simpósios promovidos ao longo do evento. 

Prof. Dr. Flavio García 

Prof. Dr. Marcello Pinto 

Prof.ª Dr.ª Regina Michelli 

Flávio Garcia, Marcello de Oliveira Pinto, Regina Silva Michelli (orgs.) 
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A IMAGINAÇÃO DE CATHERINE COMO PRINCIPAL 
ELEMENTO INSÓLITO EM ABADIA DE NORTHANGER 

DE JANE AUSTEN1 

RODRIGUES, Elaine da Luz2 

RESUMO: Apresenta-se neste artigo uma discussão a respeito dos 
fatores que geram o insólito em A Abadia de Northanger, 
reconhecendo a imaginação de Catherine Morland como principal 
responsável pelo aspecto gótico da trama.  Num exame crítico da 
atuação desses elementos na narrativa, objetiva-se desconstruir os 
pontos destacados, fundamentando a análise na intencionalidade da 
autora, que é a sátira do gênero, e na própria narrativa. Destacam-se 
os seguintes elementos: a figura do herói; o papel da heroína; o 
vilão; o ambiente gótico (a abadia); o clima tempestuoso; A 
imaginação impressionável de Catherine e sua deficiência em separar 
o que real do que é imaginário é o tema deste trabalho, 
desmistificando características plausíveis tomadas como insólitas e 
pontuando argumentos dentro da trama. 

PALAVRAS-CHAVE: Literatura Inglesa. Jane Austen. A Abadia de 
Nothanger. Insólito. Gótico. Imaginação. Catherine Morland. Ficção. 
Realidade. Fantasia. Mistério. Sobrenatural. Literatura Gótica.  

ABSTRACT: This paper presents a discussion about the factors that 
generate unusual in Northanger Abbey, recognizing the imagination 
of Catherine Morland as the main responsible for the gothic aspect of 
the plot. In a critical examination of the performance of these 
elements in the narrative, the aim is to deconstruct the main points, 
basing the analysis on the intent of the author, who is a satire of the 
genre, and narrative. Noteworthy are the following: the hero; the role 
of heroine; the villain; the gothic place (Abbey); the stormy weather. 
The impressionable Catherine's imagination, and her deficiency in 
separating what is real and what is imaginary are the theme of this 
work, demystifying unusual characteristics taken as plausible and 
pointing arguments inside the plot. 

 
1Este trabalho é parte integrante do Simpósio O Insólito em A Abadia de Northanger (Jane Austen), 
apresentado no VIII Painel Reflexões sobre o insólito na narrativa ficcional, II Encontro Regional o 
Insólito como Questão na Narrativa Ficcional, V FELLI – Fórum de Estudos em Língua e Literatura 
Inglesa, realizados no Instituto de Letras da Universidade do Estado do Rio de Janeiro nos dias 3, 4 e 5 de 
novembro de 2010. 
2 Elaine da Luz RODRIGUES (JASBRA/ FEUDUC); elainerodrigues06@gmail.com 

Flávio Garcia, Marcello de Oliveira Pinto, Regina Silva Michelli (orgs.) 
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KEYWORDS: English Literature. Jane Austen. Abbey Nothanger. 
Unusual. Goth. Imagination. Catherine Morland. Fiction. Reality. 
Fantasia. Mystery. Supernatural. Gothic Literature. 

A Abadia de Northanger foi uma das últimas obras de Jane 

Austen (1775-1817) a ser publicada (1818), porém foi a primeira a 

ser escrita (1798-9). Muitos a classificam como paródia gótica, pois 

trata, em suma, de uma narrativa voltada para a sátira desse gênero, 

muito difundido na Inglaterra dessa época. 

O termo gótico tem suas origens na Idade das Trevas: a 

palavra gótico relaciona-se aos godos, povos bárbaros provenientes 

da Escandinávia que invadiram a Europa romanizada por volta do 

século VI. Em literatura, o termo, sem menções diretas a esses 

povos, é usado para classificar um gênero romanesco muito difundido 

no século XVIII, cujos elementos centrais eram o macabro, o 

assustador, o sobrenatural, etc. 

Quando foi lançado no final do século XVIII, o gótico 
consistia em relatos de experiências aterrorizantes em 
castelos antigos - experiências relacionadas com 
calabouços subterrâneos, passagens secretas, luzes 
piscando, gritos, gemidos, mãos sangrentas, 
fantasmas, cemitérios, entre outros. Por extensão, 
passou a designar o macabro, misterioso, fantástico, 
sobrenatural, e, novamente, o aterrorizante, 
especialmente o prazerosamente aterrorizante, em 
literatura em geral. (Trecho extraído da versão on-line 
da Norton Anthology of English Literature) 

A ficção gótica teve seu lugar na segunda metade do referido 

século. Nesse momento o cenário literário era dominado pelos 

romances. Na Inglaterra, o Romantismo estava ainda em voga, ainda 

que, disputando terreno com as tendências realistas provindas dos 

ideais iluministas. E eis que surge uma espécie de escrita marginal: a 

literatura gótica. 

Apesar de utilizar a mesma técnica ficcional, o gótico altera os 

padrões românticos, utilizando tramas surpreendentes e 

O insólito em Língua Inglesa – Simpósios – Dialogarts – ISBN 978-85-86837-88-3 
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inverossímeis. Apresenta como características: a trama ambientada 

no passado e em lugares longínquos, em geral castelos medievais; as 

figuras do herói, cuja caracterização mantém os arquétipos 

românticos, apenas com poucas variações, e da heroína, que é bela e 

frágil, e ainda o vilão, de cujas ações partem o elemento misterioso e 

assustador que dá o tom insólito à trama; a atmosfera sensualmente 

romântica em torno dos protagonistas; as noites tempestuosas em 

certos episódios da trama; entre outros. 

Nesse sentido, foram publicadas inúmeras obras de ficção 

gótica e ainda o são atualmente. Quem inaugurou esse tipo de ficção 

na literatura inglesa foi Horace Walpole, com seu The Castle of 

Otranto (1764), seguido de Ann Radcliffe e seus inúmeros romances 

de terror, entre alguns: The Romance of the Forest (1791) and The 

Mysteries of Udolpho (1794), chegou a ser considerada a rainha do 

terror; e ainda Matthew Gregory Lewis, com seu assustador The 

Monk (1796). 

Assim, o romance gótico atinge a sua fama. De modo tal que as 

editoras passaram a produzir obras desse gênero numa proporção 

que desencadeou uma queda na qualidade e na originalidade das 

mesmas. A demanda era tão grande que o plágio e a compilação de 

obras de qualidade, como as de Ann Radcliffe, provocaram certo 

desdém da crítica e transformaram a leitura de livros góticos numa 

moda popular entre as moças da época. Jane Austen convivendo com 

essas leituras e com o esgotamento criativo das mesmas, escreve A 

Abadia de Northanger, um romance que satiriza toda essa onda 

gótica e sua crítica atinge tanto autores quanto leitores. 

O livro narra a trajetória de Catherine Morland. Quando 

pequena não era muito bonita nem inteligente, mas ao crescer 

adquiriu certa beleza e algum conhecimento; contudo, esse 

conhecimento provinha de suas intensas leituras dos romances da 

época. O desejo de Catherine era tornar-se uma heroína e desse 

Flávio Garcia, Marcello de Oliveira Pinto, Regina Silva Michelli (orgs.) 
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modo começa o livro: “Ninguém que tenha visto Catherine Morland 

em sua infância poderia supor que ela tivesse nascido para ser uma 

heroína.” (AUSTEN, 2009, 7). Para isso, uma mocinha ingênua 

deveria conhecer novos lugares e viver aventuras. Quando se viu com 

a oportunidade de ir para Bath, um lugar muito famoso por seus 

passeios, festas, bailes, concertos e pessoas elegantes, ela realmente 

pensou que se tornaria uma. Lá, em meio a peripécias dignas de uma 

heroína em desenvolvimento, conheceu um jovem muito gentil que a 

tirou para dançar num baile, Mr. Henry Tilney, e sua irmã, Leonor 

Tilney.  Eles eram filhos de um general que possuía uma abadia, onde 

moravam, e que a convidou para passar um tempo com eles. Lá foi 

posto a prova seu “heroísmo”. Sua imaginação juvenil e sua 

tendência a ler muitas novelas góticas misturadas à atmosfera 

insólita do lugar em que estava e a impressão nada favorável que 

tinha do general Tilney, suscitaram uma grande confusão: ela atribui 

um homicídio ao seu anfitrião e em circunstâncias terríveis. 

Sabe-se que Jane Austen utiliza a estrutura de romances 

góticos na trama de A Abadia de Northanger, cujos elementos a 

enquadram, num estudo primário, perfeitamente na categoria: há a 

figura do herói, Sr. Henry Tilney, que tira a mocinha para dançar num 

baile, verificando-se aí o clima romântico comum nesse gênero, e a 

conduz ao “castelo” (Abadia); a própria Catherine Morland, que fica 

na posição da heroína, aquela que vivencia os acontecimentos 

misteriosos e os “desvenda”; o vilão, general Tilney, pai de Henry, o 

qual configura o mal real presente na trama quando, no ápice do 

romance, expulsa Catherine de sua casa, e em torno do qual gira os 

mistérios da abadia; a própria Abadia, construção medieval, com 

mobiliário antigo, corredores grandes e sombrios, passagens 

secretas, etc.; a autora faz uso ainda de um elemento muito utilizado 

nas ficções góticas: as noites de tempestades – o mau tempo nas 

narrativas cria a atmosfera insólita responsável pelo medo e a 

O insólito em Língua Inglesa – Simpósios – Dialogarts – ISBN 978-85-86837-88-3 



13 

 

fantasia de personagens e leitores. Desse modo, Austen parodia a 

ficção gótica, mantendo seus clichês. 

Todavia, não há uma real menção por parte do narrador de 

elementos sobrenaturais ou aterrorizantes na trama, senão quando 

este está narrando sob a perspectiva da personagem ou, como é 

comum na escrita austeniana, quando usa o seu discurso para 

ironizar algum acontecimento. Jane Austen é conhecida pela 

fidelidade com que aborda em suas obras elementos da vida real: 

isso é parte da atração de sua literatura. Ora, se assim o é, o que faz 

com que A Abadia de Northanger permaneça na lista de obras góticas 

desse tempo? O que traz o aspecto insólito para a trama? 

Confrontando a afirmação de que há elementos incomuns na 

trama, os quais marcam o estilo gótico na obra, ainda que seja para 

parodiar, desvela-se aqui, através de um exame minucioso da 

personagem Catherine Morland, o imaginário da personagem como 

fator gerador desse caráter insólito na obra. 

Todo mistério e terror produzidos na mente de Catherine 

influenciam consideravelmente a narrativa. Tudo que ela vê ou 

presencia, em sua imaginação ganha outras proporções e 

significados.  Sabe-se que, numa narrativa, a perspectiva da 

personagem influencia a do narrador, que, por sua vez, influencia a 

do leitor. Essa dinâmica entre personagem e narrador faz-nos (nós, 

leitores) variar nossa própria perspectiva da trama: ora embarcamos 

nos devaneios de Catherine, ora reconhecemos a realidade por trás 

deles. Contudo, apenas ao final da leitura, percebemos que o mistério 

e o fantástico estavam apenas na mente da personagem. 

Estando seus pensamentos ainda principalmente 
fixados no que ela, com tanto terror sem fundamento, 
tinha sentido e feito, tudo estaria esclarecido tão logo 
se fosse uma ilusão voluntária e criada por ela mesma, 
se cada insignificante circunstância não recebesse 
informações de uma imaginação baseada em alarme. 
Tudo foi forçado a se inclinar a um propósito por uma 
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mente que, antes de adentrar na abadia, tinha sido 
cravada a ficar assustada. (AUSTEN, 2009, 221) 

Desse modo, suscitar-se-ão alguns pontos relevantes da obra, 

em que se depreende a atuação do imaginário de Catherine na 

construção do insólito na obra, desconstruindo as posições que os 

elementos da trama possuem na classificação de romance gótico. 

Primeiro ponto: Catherine não é uma heroína, ao menos não do 

ponto de vista romântico. Austen, na descrição que faz dela no início 

do livro, afirma-o categoricamente: “não era intrigante que 

Catherine, que por natureza nada tinha de heróica em si (...)” 

(Ibidem. p. 9, 10). Ela é descrita como uma criança desengonçada e 

ignorante. 

Ela tinha uma compleição magra e estranha, uma pele 
pálida e sem cor, os cabelos pretos escorridos e traços 
fortes – demais para sua pessoa. E não menos 
imprópria para o heroísmo parecia sua mente. Ela era 
apaixonada pelas brincadeiras dos garotos e preferia 
críquete não apenas em relação a bonecas, mas 
também às diversões mais heróicas da infância, como 
cuidar de um rato do campo, alimentar um canário ou 
regar uma roseira. (Ibidem. p. 8) 

Todavia, ao ficar mais velha, entra num processo de 

transformação. Ela adquire feições mais simpáticas e hábitos mais 

adequados a uma moça, como o de ler. Nesse ponto, ela entra numa 

espécie de treinamento para se tornar uma heroína. Austen a coloca 

como uma heroína em formação e assim se dá a narração, o que 

evidencia o cerne dessa obra, comum também a outras obras da 

autora: o processo evolutivo da personagem. 

Nesse processo, Catherine Morland, a aspirante a heroína já 

com seus 17 anos, agora leitora voraz, conhecedora de diversas 

coisas que heroínas devem conhecer, porém não tão primorosa em 

algumas outras coisas, como a música e o desenho, deseja 

avidamente encontrar um herói. Todavia, na região onde morava não 
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havia famílias com rapazes. Nesse ponto, Jane Austen brinca: “Mas 

quando uma jovem dama é predestinada a ser uma heroína, a 

perversidade de 40 famílias ao redor não pode evitá-la. Algo deve, e 

irá, acontecer para lançar um herói em seu caminho.” (Ibidem. p. 12) 

É quando recebe o oportuno convite de um casal amigo: eles 

desejavam que Catherine os acompanhasse numa temporada em 

Bath. Catherine, que nunca havia saído de Fullerton, permitiu-se 

sonhar com aventuras e situações propícias a um encontro com o tão 

sonhado herói. No trecho que narra a viagem, percebe-se uma leve 

deixa do que seria a dimensão que ela tem dos fatos: 

Nem ladrões ou tempestades os acompanharam. Nem 
uma reviravolta sortuda para apresentá-los a um herói. 
Nada alarmante ocorreu além de um medo, da parte da 
sra. Allen, por ter esquecido, certa vez, seus tamancos 
em uma estalagem, e que provou, por sorte, ser 
infundado. (Ibidem. p. 15) 

Em toda a trama, a personagem de Catherine, apesar de estar 

ainda em formação, dá indícios sólidos que está longe de se 

enquadrar no perfil de uma heroína: fisicamente e psicologicamente 

não possui a perfeição e a delicadeza exigida para o posto, ainda que 

seja afetuosa e possua um bom temperamento. 

(...) seu temperamento alegre e aberto, sem presunção 
ou afetação de qualquer tipo; suas maneiras recém-
desprovidas do constrangimento e da timidez de uma 
garota; sua pessoa agradável e, quando bem vestida, 
bonita; e sua mente tão ignorante e desinformada 
quanto uma mente feminina aos 17 anos geralmente o 
é. (Ibidem. p. 13) 

Logo, verifica-se que é o desejo de Catherine de se tornar uma 

heroína, como a das novelas que lia, que a põe nessa posição na 

narrativa. Ela fantasia a respeito de eventos que a tornem uma. 

Porém, seu papel na paródia, a despeito de sua perspectiva nos 
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confundir, é de uma protagonista comum, diferente daquelas 

heroínas de tramas góticas. 

Segundo ponto: o herói Sr. Tilney. Os heróis em romances 

góticos são responsáveis por salvar a donzela do vilão, contudo, em A 

Abadia de Northanger, o narrador não mantém esse clichê. Ele não 

está na hora em que a mocinha precisou ser salva. Henry Tilney tem 

um papel passivo em muitos momentos da trama. Ele não é um herói 

comum. 

Intrigantemente, o narrador não reserva para ele uma situação 

de perigo em que ele aparece de forma misteriosa e heroica. 

Catherine Morland conhece Henry Tilney num baile, numa 

circunstância bastante ordinária naquela sociedade. 

O mestre de cerimônias a apresentou a um jovem 
muito cavalheiresco para parceiro. Seu nome era 
Tilney. Ele parecia ter seus 24, 25 anos, era bem alto, 
tinha feições agradáveis, olhos muito inteligentes e 
lívidos e se não era muito bonito, estava perto disso. 
(Ibidem. p. 21) 

Catherine, que já estava em sua busca por alguém que 

ocupasse em sua fantasia o posto de herói, passou a idealizá-lo como 

tal, ansiando por encontrá-lo em cada lugar aonde ia, em Bath. Suas 

conversas com uma amiga que fez lá, Isabella Thorpe, quando não 

eram sobre livros, tinham como tema o Sr. Tilney. E circunstâncias 

adversas que a impediam de vê-lo ou falar-lhe aguçava ainda mais 

sua fantasia: “Esse tipo de mistério, que é sempre tão conveniente 

em uma heroína, lançou uma fresca graça à imaginação de Catherine, 

sobre sua pessoa e modos, e aumentou sua ansiedade em saber mais 

dele.” (Ibidem. p. 34) 

Henry Tilney era espirituoso e gentil. Porém, faltavam-lhe certa 

força e paixão, necessárias a um herói de romances góticos, como 

Theodore em The Castle of Otranto, ou Valancourt em The Mysteries 

of Udolpho. Ambos tem um papel crucial no desenrolar da trama 
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gótica. Em A Abadia de Northanger, o herói permance à margem dos 

mistérios da abadia (que efetivamente estão apenas na imaginação 

de Catherine) e ainda faz piada com eles. 

(...) “Você fez uma ideia muito favorável da abadia”. 
“Certamente que sim. Não é um lugar antigo e bonito, 
iagual ao que se lê?” 
“E você está preparada para encontrar todos os 
horrores que um prédio ‘igual ao que se lê’ pode 
proporcionar? Seu coração é resistente? Seus nervos 
são adequados para estantes deslizantes e tapeçarias?” 
(Ibidem. p. 172) 

Ele não a salva das adversidades que ocorrem a ela, como na 

vez em que foi expulsa da Abadia e teve que viajar sozinha durante a 

noite. Ele também se mostra, durante a narrativa, passivamente 

quanto às tiranias do pai. Até mesmo ao fim da trama quando se 

declara a Catherine, tem de esperar um tempo considerável para 

receber a aprovação dele, pois não era impulsivamente imprudente 

para arriscar uma desobediência. Seu heroísmo concentra-se no fato 

de que é ele quem a conduz à realidade. É por suas palavras que ela 

reconhece seu equívoco, amadurecendo como ser humano. Ele é um 

herói, pois é ele quem conduz o desenvolvimento de Catherine como 

heroína. No entanto, não se depreende nele o arquétipo de herói das 

leituras de Catherine, mas sim um herói austeniano, que participa do 

processo de crescimento da personagem. Salvo nas fantasias de 

Catherine, Henry Tilney não se enquadra na categoria. Logo, é a 

imaginação dela que o põe lá. 

Outro ponto relevante para análise é o elemento vilanesco. O 

vilão, ou antagonista, nessa obra, certamente é o pai de Henry, 

general Tilney. Ele é vigoroso e imponente, porém tirano, 

manipulador e orgulhoso. Suas ações na trama perpassam algum 

mistério, pois sem muito conhecer Catherine, logo se percebe nele 

certo interesse que seu filho trave relações com ela, do que se 

descobre depois ter sido uma mentira de que Catherine era herdeira 
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dos Allen que o fez tratá-la de modo tão gentil. Seus filhos em sua 

presença são muito diferentes, como se receassem desagradá-lo. Ele 

é exigente com tudo. Não suporta atrasos e ralha com os 

empregados se algo não está como ele quer. Até aí, apenas um 

personagem comum, sujeito, como são os homens, a fraquezas desse 

tipo. 

(...), porém o general Tilney, apesar de ser um homem 
encantador, parecia um obstáculo aos divertimentos 
dos filhos; e pouco ou nada se falava a não ser quando 
ele o fazia. Verificando isto e vendo que a estalagem 
não agradava ao general, que se aborrecia com a 
demora dos criados, Catherine sentiu-se mais 
aterrorizada com ele (...) (Ibidem. p. 170) 

O general Tilney ganha uma nova faceta quando, na atmosfera 

assustadora da Abadia, Catherine passa a estudá-lo. A irmã de Henry 

Tilney fala de sua mãe já falecida e conta certos fatos que despertam 

interesse em Catherine, especialmente sobre a morte dela. Logo, ela 

decide que ele foi um mau marido. 

O interesse de Catherine na falecida sra. Tilney 
aumentava com cada questão, respondida ou não. Ela 
se sentia convencida da infelicidade dela com o 
casamento. O general não gostava do passeio favorito 
dela. Poderia, portanto, tê-la amado? E, além disso, 
bonito como ele era, havia algo no jeito de seus traços 
denunciando que ele não se comportou bem com ela. 
(p. 198, 199) 

E, com sua imaginação fecunda, de mau marido a homicida 

inescrupuloso foi um pulo. Catherine constrói em seu imaginário uma 

cena tão fortemente plausível, que passa a refletir sobre cada 

detalhe. 

A construção do próprio monumento não podia, ao 
menos, afetar suas dúvidas sobre a verdadeira morte 
da sra. Tilney. Fosse ela mesma descer à catacumba da 
família, fosse ela observar o caixão no qual eles 
disseram que ela deveria estar encerrada, o que isso 
poderia ajudar neste caso? Catherine tinha lido o 
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bastante para não estar perfeitamente ciente da 
facilidade com que uma figura de cera podia ser 
introduzida, e um falso funeral, executado. (Ibidem. p. 
211) 

Isso a intriga de tal modo que ocupa a maior parte de seus 

pensamentos e ela começa a divagar sobre a ocasião da morte da 

mãe de Eleanor e de Henry, desejando avidamente solucionar o 

mistério. Sua curiosidade a faz querer buscar algum indício dentro da 

Abadia, talvez um calabouço, uma passagem para um quarto secreto, 

um diário contendo informações, algum objeto pessoal... 

Nem ela podia, portanto, na presença dela, buscar por 
aquelas provas da crueldade do general, embora ainda 
tenham escapado da descoberta, ela sentia-se 
confiante de obtê-las em algum lugar, na forma de 
alguma página de um diário, indo até o último fôlego. 
(Ibidem. p. 213) 

Seria o véu o véu com o qual sra. Tilney tinha 
caminhado pela última vez, ou o volume que tinha lido 
por último, permanecendo para dizer que nada mais 
era permitido sussurrar? (Ibidem. p. 214) 

Nesse ponto, se vê o dano que sua imaginação desmedida lhe 

infringe. Ela, atribuindo ao general um feito terrível, gera uma grande 

confusão em sua mente e uma indisposição de Henry para com ela. 

(...) “Ela morrer tão subitamente” (lentamente e com 
que hesitação isso foi falado), “e vocês, nenhum de 
vocês estando em casa, e seu pai, eu pensei, talvez 
não estivesse muito apaixonado por ela”.  

“E destas circunstâncias”, ele replicou, “você deduz, 
talvez a probabilidade de alguma negligência, algum...” 
– (ela balançou a cabeça involuntariamente) – “ou pode 
ser, de algo ainda menos perdoável”. (...) Se a entendi 
corretamente, você formou premissas de tal horror que 
eu mal tenho palavras para... querida Srta. Morland, 
considere a horrível natureza das suspeitas que você 
acalentou. O que você estava julgando?”(Ibidem. p. 
217, 218) 
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Portanto, vê-se aí que, apesar de o general se adequar 

perfeitamente ao elemento gótico correspondente, deve-se retirar-lhe 

o assassinato e a frieza. Era tudo fruto dos devaneios literários de 

Catherine. Contudo, a maldade com a qual ele a trata, após descobrir 

que ela não era herdeira da fortuna dos Allen, enviando-a a uma 

viagem longa e solitária no meio da noite, faz com que mereça a 

posição de vilão na novela. 

O local de uma narrativa gótica deve ser cuidadosamente 

escolhido no processo de criação. Em geral, têm-se castelos 

medievais, igrejas antigas, construções em ruínas, lugares afastados, 

lugares ermos e sombrios. Uma abadia é perfeita para uma trama 

gótica. Já o sabia Thomas Love Peacock quando escreveu Nightmare 

Abbey (1818). 

O insólito em construções como esta são facilmente 

manipulados, pois há espaço suficiente, torres bucólicas, galerias 

enormes, alas, entre as quais, os construtores faziam passagens que 

reduzissem a distância, a que chamavam passagens secretas, entre 

outras coisas. E, como o mobiliário sempre condiz com a antiguidade 

da construção, não há como duvidar do inusitado que é uma trama 

num ambiente assim. 

Na obra de Austen, a abadia é o ensejo que Catherine precisava 

para dar lugar a sua fantasia. Sabe-se que antes de ser pronunciado 

o termo, Catherine viva idealizando situações, mas nada tão 

prazerosamente misterioso quanto o fato de se morar em uma 

construção desse tipo. 

Para Catherine estar em lugares assim era o ápice da felicidade, 

de tanto que ela os via em suas leituras. Bastou algumas palavras 

para aguçar toda a sua capacidade de imaginação: 

Se nos quiser dar a honra da sua visita, teremos muito 
prazer. É certo que não terá tantos derivativos como 
aqui, nem tantos divertimentos e esplendores, pois 
bem sabe que vivemos duma maneira muito simples e 
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despretensiosa, mas faremos todos os esforços para 
que não encontre a Abadia de Northanger muito 
enfadonha. 

A Abadia de Northanger! Eis as palavras que 
penetravam na alma de Catherine e a deixavam 
extasiada. Sentia-se tão feliz e agradecida, que lhe 
custou a exprimir com relativa calma.” (Ibidem. p. 129)  

A partir daí, a personagem passa a misturar 

indiscriminadamente realidade e ficção. Quando chega a Northanger, 

tudo era lhe interessante.  Apesar de ser antiga, a abadia possuía 

esplendor e até certa modernidade, pois servia como residência a 

uma família respeitável. Contudo, cada cômodo, móvel, objeto 

chamava-lhe a atenção. E as pilhérias de Henry sobre as expectativas 

dela sobre a casa mais ainda a inquietam. Numa certa noite de 

tempestade, ao avaliar um móvel antigo em seu quarto apenas com 

uma vela, ela encontra num fundo falso uma pilha de papéis antigos. 

O narrador, nesse momento, entrega-se aos devaneios de Catherine 

e a cena é descrita num discurso arrepiante carregado de suspense 

como só numa novela gótica poderia haver. Porém quando amanhece 

ela percebe que eram apenas listas velhas de lavanderia.  Nenhum 

segredo, nenhuma pista que leve a um tesouro antigo de abades já 

mortos, nada. 

E como não encontra o que deseja, entrega-se a inspeção de 

detalhes sobre a morte da sra. Tilney, algo que era bem verossímil 

para ela. A abadia lhe serve para acalentar suas suspeitas para com o 

general, pois que tipo de homem mora em uma abadia? Para ela, era 

muito favorável a um assassino morar em uma, com tantos fáceis 

esconderijos e acessos. 

O fato de todas as suas expectativas, tanto em relação ao seu 

proprietário da abadia quanto a sua mobília, se revelarem infundadas 

corrobora esta discussão, de não haver tantos elementos incomuns 

na trama, como em qualquer outra, a não ser quando moldados à 
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imaginação de Catherine. Mas ainda há um curioso episódio na 

história que explica o fato de um homem adotar como lar uma 

moradia tão inóspita: a desapropriação real de mais de quinhentos 

mosteiros, abadias e conventos sob as ordens do rei Henrique VIII. 

Por volta de 1530, o rei Henrique VIII, impossibilitado de ter o 

apoio papal na sua demanda pelo divórcio com Catharina de Aragão, 

que não podia dar-lhe o tão desejado herdeiro legítimo, decidiu-se 

por romper definitivamente seus laços com a Igreja Católica. O 

resultado disto foi a desapropriação real de mais de 500 mosteiros, 

abadias e conventos por todo o reino da Inglaterra e Gales, pondo fim 

definitivo aos privilégios do clero garantidos até então pela Magna 

Carta, de 1215. 

Com isso, deu-se a maior transferência de propriedade de 

terras da história inglesa. Centenas de herdades saíram do controle 

dos abades e das madres superioras, indo parar nas mãos do rei 

excomungado, que, com a finalidade de fortalecer sua posição junto a 

aristocracia, autorizou que parte considerável dos bens confiscados 

fosse, mais tarde, repassados a preços módicos à nobreza rural do 

reino. 

Logo, era bastante plausível que o general Tilney tenha herdado 

uma propriedade desse porte. E nada de insólito pode haver numa 

herança legalmente recebida, a não ser para mentes impressionáveis 

como a de Catherine. 

Quanto à noites tempestuosas, o uso delas numa narrativa que 

busca o insólito pode ser tanto proposital como acidental. No discurso 

ficcional, o narrador permite-se manipular a trama a partir de sua 

intencionalidade. Não se busca aqui avaliar o processo de criação, 

apenas desconstruir certos pontos que tocam a relação narrador-

obra-leitor. 

Veja-se, por exemplo, as histórias de Poe, quando ele utiliza o 

elemento climático como recurso para atingir o suspense. A 
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intencionalidade é que conta. Em filmes de terror, percebe-se esse 

artifício. Contudo, noites de chuva são tão comuns como dias de sol. 

Apesar de o discurso manipular habilmente a recepção do leitor, é a 

ele que cabe tomar a tempestade como algo insólito ou não. 

Em A Abadia de Northanger, a tempestade numa noite escura, 

somada as suas expectativas, promove na personagem uma 

reviravolta de sentimentos: medo, terror, angústia, coragem, 

excitação, etc., que é passado aos leitores através do narrador de 

forma a acharem tal elemento também relevante numa narrativa 

gótica. 

Todos os elementos citados aqui se moldam à perspectiva da 

personagem Catherine Morland. Todos eles, ao serem vistos através 

dos olhos de Catherine, parecem realmente ser elementos de 

narrativa gótica. Os personagens: ela mesma, como a heroína, sr. 

Tilney, no lugar do herói, o general como o vilão perverso e 

assassino; a abadia; a noite tempestuosa. Todos esses elementos 

permanecem ao final como o eram no início: verossímeis e palpáveis. 

O que gerava o insólito na trama era a capacidade imaginística de 

Catherine. Sua propensão em confundir realidade e ficção, adquirida 

pelas suas intensivas leituras. 

De acordo com o dicionário Houaiss (2002) o verbo imaginar 

significa formar imagem mental de algo não presente; criar na 

imaginação; idear; descobrir, criar (algo abstrato); idear, fantasiar, 

inventar. O filósofo grego Cornellius Castoriadis (2000, 13) define a 

imaginação como "a capacidade de fazer surgir o que não é "real". 

Com essas definições do que vem ser a imaginação humana, 

ousa-se aqui tomar um importante conceito em literatura, o 

imaginismo, para elucidar a personalidade de Catherine. Como 

definição de imaginismo, temos aquela do movimento russo na 

poesia do século XX, onde esta se baseava em “sequência de 

imagens impactantes e pouco comuns”; e aquela do movimento 
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chileno da mesma época, onde ser imaginista significava “evadir-se 

da realidade vivida”. Segundo Harold Bloom, Jane Austen já havia 

usado o termo para definir a personalidade de Emma, personagem da 

obra homônima publicada em 1814: “Imaginista é termo da própria 

Jane Austen, decerto carregado de ironia (...). Ser imaginista é ter 

uma consciência que não se dá conta, plenamente, da realidade (...)” 

(BLOOM, 2001, 154). 

Analogamente, Catherine Morland enquadra-se perfeitamente 

no conceito de Bloom, pois ela não reconhece o limite do real e do 

imaginário. Sua imaginação compromete o senso do provável, sua 

compreensão e até mesmo seu olhar ao que está em seu redor. 

Destarte, ao desconstruir pontos relevantes para essa 

discussão, desvela-se aqui o imaginário de Catherine Morland como o 

elemento principal dessa paródia gótica, o qual foi responsável por 

levantar toda a atmosfera insólita necessária à intenção da autora de 

satirizar, e ao mesmo tempo, contribuiu para uma narrativa 

verossímil, levando-se em conta os princípios estéticos da mesma. 

Jane Austen, ao compor A Abadia de Northanger, faz essa feliz 

contribuição para a literatura gótica, sem desprezá-la como fonte de 

conhecimento, apenas reforçando a característica do gênero romance 

de exercer certa influência no cotidiano das pessoas, lembrando, 

numa digressão do narrador, a leitores e autores o cuidado que se 

deve ter na atividade literária. 

Sim, romances, pois não adotarei este mau e insensato 
costume, tão comum em escritores de romances, de 
degradar pelas suas desprezíveis censuras os próprios 
trabalhos, aos números daqueles aos quais eles 
mesmos se unem (...). Tal é o dito comum. “E o que 
está lendo, srta...?”. “Oh! É apenas um romance!”, 
responde a jovem dama, enquanto deita seu livro com 
falsa indiferença, ou vergonha momentânea. “É apenas 
Cecília, ou Camilla, ou Belinda”. Ou em resumo, apenas 
algum trabalho no qual as maiores forças da mente são 
exibidas; um trabalho no qual o mais completo 
conhecimento da natureza humana, a mais feliz 
delineação de suas variedades, as mais vívidas efusões 
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de gênio e humor são levadas ao mundo na mais bem 
escolhida linguagem. (Ibidem. p. 36) 
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O INSÓLITO NA(S) FICÇÃO(ÕES) DE MANOLE MORRE 
DE SAMUEL BECKETT * 

CARDOSO , Cassiana Lima3 

RESUMO: A novela-monólogo Malone Dies foi escrita originalmente 
em francês pelo irlandês Samuel Beckett, sendo, em seguida, 
traduzida para o inglês pelo próprio autor. Nela, tudo beira o insólito: 
estamos diante de uma escrita abissal, de uma literatura que não crê 
em si mesma e que leva às últimas consequências a indagação da 
palavra ou da narrativa como veículo de verdade. Nesta comunicação 
tentaremos auscultar esse narrador que se apresenta como Malone, 
um velho nonagenário que fenece em uma cama de hospital e que 
nos intervalos, descreve suas coisas, restos de uma vida que não 
quer ou consegue recompor. Nesse sentido, tomaremos a aporia 
como um princípio de composição de Malone Dies à medida que o 
narrador-autor experimenta o problema insolúvel de representar a 
vida na arte, ou confessa a própria incerteza em relação ao destino 
dos personagens ficcionais. 

PALAVRAS-CHAVE: Malone Dies, insólito, literatura, aporia. 

ABSTRACT: The monologue-novel Malone Dies was originally written 
in French by the Irish writer Samuel Beckett, being, after wards 
translated to the English by the unusual we are facing an abyssal 
writing, from a literature which doesn’t believe in itself and takes to 
the last consequences the words questions or the narrative as a 
vehicle of the truth. In This communication we will try to her this 
narrator who introduces himself as Malone, a nonagenarian that ends 
on a  hospital bed and at intervals describe his things, remnants of a 
life which he doesn’t  want or in unable to recompose. In the sense, 
we will take the aporia as a rule of composition in Malone dies, while 
the author-narrator experiments the insolvable problem in represent 
life in art or confesses his own uncertainty in relation to the 
characters fictional destiny. 

KEYWORDS: Malone Dies, unusual, literature, aporia. 

“Nada é mais real que nada” 
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O insólito, em seu sentido dicionarizado, diz respeito àquilo que 

é “contrário ao costume, às regras, ao habitual. Na ficção, quando 

somos transferidos a um universo no qual o insólito impera, 

tendemos em primeira instância a  acharmo-nos perdidos em meio a 

um labirinto, tal qual o Asterión de Borges. Bastam, porém, algumas 

páginas e passos ( e perseverança, às vezes) para pormo-nos em 

diálogo com nosso duplo que nos era desconhecido, e assim como o 

Minotauro do escritor argentino, deixarmo-nos enredar por algo novo 

que nos é, estranhamente, familiar. 

O insólito possui, portanto, em nossa perspectiva, uma relação 

estreita com o estranhamento. Falo aqui do termo consagrado 

ostranenie (literalmente, “tornar estranho”) , mas uma daquelas 

terminologias críticas  imprescindíveis cunhadas pelos formalistas 

russos. Segundo David Lodge (1992), Victor Chklóvski, em um ensaio 

publicado pela primeira vez em 1917, afirmou que o objetivo 

primordial da arte é superar os efeitos embotantes do hábito ao 

representar objetos familiares de modo estranho. Seja nas peças 

Esperando Godot, Fim de Partida, Dias Felizes, seja na trilogia 

romanesca pós-guerra,  o motivo do hábito, a repetição sisífica e vã, 

sempre foi uma constante na obra do escritor irlandês Samuel 

Beckett. É o hábito da espera que obriga os personagens de 

Esperando Godot a renovar sua atividade a cada ato; e em Fim de 

Partida, pode-se atribuir a Hamm o hábito de prosseguir seu jogo já 

desde o início dado começo perdido; até chegarmos em Dias Felizes, 

cuja problemática do hábito é explorada ainda com mais radicalidade 

que o fizera em Esperando Godot, quando  relacionada à plateia. A 

obrigação de adotar um papel pré-concebido na sociedade, a 

obrigação de atuar, levarão os personagens para o lado oposto, em 

uma pseudo-espera na qual o ato de narrar, contar histórias, 

inventar, desempenha um papel determinante para a existência 

desses personagens. Na narrativa de Beckett, a atmosfera de tédio se 
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contrapõe à necessidade, à obrigação de prosseguir. Assim é Malone, 

personagem de Malone Morre, que a certa altura da narrativa, não 

sabemos sequer se existe de fato: 

Seguro quero dizer de sentir que é para logo, pois 
jamais duvidei que a hora viria, mais cedo ou mais 
tarde, a não ser nos dias em que senti que ela já tinha 
passado. Pois minhas histórias são todas em vão, lá no 
fundo jamais duvidei, mesmo quando sobraram provas 
em contrário, que eu continuava vivo aspirando e 
expelindo o ar da terra.(...) Mas chega de palavras e 
vamos em frente com o jogo feito para perder, faz bem 
para saúde. Tudo o que tenho que fazer é prosseguir 
como se estivesse destinado a ver a lua dos meados de 
verão. (BECKETT, 2004, p.76-77) 

Malone Morre foi publicado pela primeira vez em 1951, em 

francês, como Malone Meurt, e posteriormente traduzido para o 

inglês pelo próprio autor. Em Malone Morre o personagem central é 

(parece ser) um velho nonagenário, morrendo num quarto de 

hospital ou de asilo, quase reduzido a um estado larvar, onde a única 

coisa que ainda pode fazer é criar histórias e devanear. E esse 

devaneio é o texto de Malone, uma prosa lúcida, forte e vigorosa em 

constante contraste com a situação presente (o present state) do 

paciente-personagem-protagonista. A rotina de Malone é estar atado 

à cama, imobilizado por sua decrépita condição. Moribundo em seu 

claustrofóbico quarto, comunica-se com o mundo através de um 

bastão e um lápis. São esses meios, insuficientes e infantis, que 

promovem a inscrição de Malone no universo ficcional. Como é 

próprio das narrativas metaficcionais, a aporia torna-se um princípio 

estrutural na medida em que o narrador-autor enfrenta o problema 

insolúvel de representar a vida na arte ou confessa a própria 

incerteza em relação ao destino dos personagens ficcionais. 

Como observa Fábio de Souza Andrade (ANDRADE, 2001, p. 

115-116) dentro da centralidade da trilogia, Malone Morre, romance 

intermediário, (depois de Molloy e antes de O Inominável), aparece 
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como o ponto em que este processo ganha maior nitidez e 

visibilidade. A viagem necessária é agora confiada a uma 

personagem, que vaga ao redor da cama imóvel do narrador. O 

cordão da fantasia poupa ao corpo impotente de Malone as agruras 

do sofrimento suplementar que a caminhada traria. Quanto ao 

espaço, se as fases na vida de sua personagem permitem-lhe uma 

recapitulação em súmula da diversidade de ambientes que suas 

personagens anteriores atravessam e onde feneceram aos poucos a 

solidão do quarto fechado que se inaugura com Molloy e Moran, está 

em Malone intensificada sob forma de cela, minimamente 

comunicante com o exterior. O caminho das criaturas beckettianas, 

também entretidas pela falta de saídas, sempre faz o percurso 

inverso do poema de Drummond no qual o inseto abre caminho e 

têm-se uma orquídea, símbolo da fertilidade, da vida, da esperança, 

enfim. 

Aporia, do grego aporia, significa “caminho inexpugnável, sem 

saída”, “dificuldade”. Momento de impasse, quando o paradoxo  

instala uma situação de auto-contradição ou blindspot, que impede 

que o sentido do texto ou de uma proposição seja determinado. Na 

filosofia grega antiga, o termo começou por servir para designar 

contradições de dois juízos (o que se chamaria depois, com mais 

propriedade, antinomia). Na filosofia de Zenão de Eleia, por exemplo, 

podemos falar de aporias nos juízos sobre a impossibilidade do 

movimento. Mais tarde, designaram-se alguns diálogos platônicos 

como “aporéticos”, isto é, inconclusivos. Aristóteles definirá a aporia 

como uma “igualdade de conclusões contraditórias”. (CEIA, 2010). 

Segundo o poeta Paulo Leminski, “talvez nenhum escritor do 

século XX apresente o ser humano nas mais extremas fronteiras de 

abjeção e precariedade como Samuel Beckett”. No posfácio que 

Leminski escreve à sua tradução do romance Malone Morre, ele 

repete as palavras “desespero”, “decadência” e “destruição” para 
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resumir a atmosfera geral da obra beckettiana, chegando mesmo a 

afirmar que “Beckett é um virtuose de vazios”.(LEMINSKI, 2004, 

p.157) 

Na trilogia pós-guerra Molloy, Malone Morre e O Inominável -, 

haverá de forma recorrente essa tematização: a paralisia progressiva 

do corpo, a confusão do espírito e o recolhimento em espaços 

fechados. O alvo que vai se esboçando no percurso e para o qual 

parecem convergir, em retrospecto, as narrativas beckttianas é, 

portanto, o das narrativas de encerramento, no duplo sentido da 

expressão: o de uma prosa às voltas com a dificuldade de acabar, no 

corpo e na alma, e levada a escarafunchar ao extremo os horrores do 

confinamento, da vida encaixotada. Portanto, assim como Kafka, 

Beckett produziu sua obra num espaço amplamente aporético: 

Malone Morre foi escrito no período pós-guerra, quando a catástrofe  

havia se revelado como algo concreto, produto da estultícia humana 

num cenário de perplexidade e desespero. 

A atmosfera de desespero na obra de Beckett, porém,  não é 

daquelas que se curam com soluções sociais ou coletivas, no sentido 

de uma sociedade mais justa e construtiva: é uma desesperança 

integral, essencial, inspirada na decadência física do homem, na falta 

de sentido de todas as coisas e na certeza da morte. Beckett é um 

escritor de vertigens. “Implacável, não acena para o leitor nenhuma 

luzinha de consolo.”(LEMINSKI,2004, p.154). 

Claro, não faltou quem dissesse que na escrita do irlandês 

estivesse manifesta a decadência da ordem burguesa, a poesia de um 

mundo vazio, posto que perdera sua razão de ser histórica. O fato é 

que começou a escrever em francês, abandonando a língua pátria, no 

ano em que os americanos lançaram a bomba atômica no Japão, 

“encerrando com chave de urânio a guerra em que a Europa acabou 

como poder.” (LEMINSKI,2004, p.154) 
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Porém, Beckett não é um fabulista, no sentido esópico: seus 

narradores não nos trazem alegorias precisas que expressam uma 

correlação direta com realidade. Não há nenhuma moral a ser 

depreendida de suas histórias. Aliás, sua repugnância pela arte 

realista era notória, “a grotesca falácia da arte realista - “esse 

miserável depoimento de linha de superfície” e a mesquinha 

vulgaridade de uma literatura de anotações. (ESSLIN, 1968, p. 23) 

Pois como disse o próprio Beckett em seu ensaio Work in Progress de 

Joyce: 

A forma, a estrutura e o clima de uma asserção 
artística não podem ser divorciados de seu significado, 
de seu conteúdo conceitual; pelo próprio fato de uma 
obra de arte em seu todo ser seu significado, o que é 
dito é indissoluvelmente ligado à maneira por que é 
dito, e não pode ser dito de nenhuma outra maneira. 
(ESSLIN, 1969, p.38) 

Beckett  não possui a pretensão de salvar o romance, ele 

postula a destruição da literatura, que tem que começar pela 

destruição da linguagem, na qual não acredita. Seu texto se constrói 

por via do paradoxo, da aporia. | Aporia é uma palavra grega que 

significa dificuldade, confusão - literalmente, caminho sem caminho, 

uma estrada que não leva a lugar nenhum. Na retórica clássica o 

termo denota uma dúvida real ou ilusória a respeito de um assunto 

qualquer, uma incerteza sobre como dar continuidade a um discurso. 

Na ficção, em particular nos textos em que um 
personagem conta a sua história, a aporia é um dos 
recursos mais utilizados para despertar a curiosidade 
ou enfatizar o caráter extraordinário  da história 
narrada. Muitas vezes a aporia vem acompanhada de 
uma outra figura retórica chamada “aposiopese”, que 
se refere a frases incompletas e inacabadas, 
geralmente indicada na página pelas reticências... 
(LODGE, 2009, p.226) 

Segundo Paulo Leminski, todo o projeto de texto e sentido em 

Malone deflagra-se a partir do emprego sistemático, talvez, de dois 
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efeitos de linguagem que Beckett soube, magistralmente, escolher e  

manejar com virtuosismo. Um desses efeitos seria uma certa erosão 

e anulação do significado, através de interferências relativizadoras ou 

anuladoras. Em Malone Morre há o emprego constante  de 

“modificadores”, do tipo “talvez”, “quem sabe”, “ de certa maneira”, 

“visto de um certo ângulo”, “se bem me lembro”, “se meus olhos não 

me enganam”, processo afim ao uso intensivo de adjetivos como 

“certo”, “algum”, “qualquer”, índices de indefinição, 

“indeterminativos”. “Isso confere ao texto de Malone uma espécie de 

aura de irrealidade, de relatividade extrema, de coisa fora de foco, 

pré-pós-seres.”(LEMINSKI, 2004, 159) Desnecessário apontar quanto 

essa aura de indeterminação convém, em nível ficcional, aos fluxos 

mentais desse paciente terminal que é Malone: em Beckett, a pobre 

certeza é quem o paciente terminal. 

Me pergunto porque fico falando essas coisas todas. Ah, 
sim, é para não morrer de tédio. Viver e fazer viver. 
Não vale a pena culpar as palavras. Elas não são mais 
vazias do que aquilo que carregam. Depois do fracasso, 
o consolo, o repouso, comecei de novo a querer viver, 
ser outrem. Como tudo isso é falso. Não tenho tempo 
para explicar. Jamais consegui nada parecido. Comecei 
de novo. Mas, pouco a pouco, com uma outra intenção. 
Não mais a de ter sucesso, mas de fracassar. Nuance. 
O que eu queria atingir, saindo de dentro do meu  
buraco, depois da luz singrando para inacessíveis 
viveres, eram os êxtases da vertigem, o abandono, a 
queda, o mergulho, o retorno à escravidão, ao nada, à 
seriedade, à casa, àquele que me esperava sempre, 
que precisava de mim e do qual eu tinha necessidade, 
me tomava em seus braços, e me dizia para não partir 
mais, me cedia seu lugar e velava por mim, que sofria 
cada vez que eu o deixava, que fiz sofrer muito e 
contentei pouco, que eu nunca vi. (BECKETT, 2004, 
p.30) 

Ao lado dos índices de indeterminação, que Leminski chamou 

de anuladores, muitas vezes Beckett conduz aquela longa frase, cheia 

de reentrâncias, golfos e baías, para concluir dizendo: “ou não é nada 

disso”, ou “o que seria impossível”, ou “que bom se fosse verdade”, 
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bombas frasais de efeito retroativo, que destroem a validade da frase 

que acaba de anunciar. 

Quando havia tempestade, eram numerosas as corujas 
que faziam escala aqui em sua fuga para o interior. Elas 
giravam longo tempo no ar cruel, gritando de raiva , 
depois pousavam na grama ou no teto das  casas, 
desconfiando das árvores. Mas isso não tem nada que 
ver, como tantas coisas, aliás. Tudo é pretexto. 
(BECKETT, 2004, p.130) 

Malone, assim, está cheio de frases que terminam zero a zero, 

frases que não precisam ser ditas, frases, enfim, que não verificam 

nenhum real exterior, existindo, apenas, como palavras, entidades 

textuais autônomas. “No manípulo desses anuladores, Beckett 

inscreveu a vigência da morte, o óbito das frases depois da leitura, 

que é seu assim viver, a iminente morte física de 

Malone/Saposcat/Macmann, do texto, Beckett, da literatura, de todos 

nós quem sabe.” (LEMINSKI ,2004, p.160). 

O outro efeito consistiria no emprego maníaco de orações 

intercaladas, destruindo o desenho sintático e semântico da oração 

principal, que, em Beckett, muitas vezes, tem que ser 

meticulosamente garimpada, como um esqueleto de um fóssil, das 

rochas onde foi sedimentado, um dia. 

Beckett, em Malone, parece se comprazer em dilatar a eco de 

cada frase ou palavra, com complementos, orações adjetivas, 

detalhes laterais, comentários en passant, dispersões semânticas... 

Esse efeito, também, é ficcionalmente pertinente. Malone é a 

desmemória de um ancião que já viveu todo vivível. 

Beckett era um desconstrucionista avant la lettre. “Eu 
pareço falar, não sou eu, sobre mim, não é sobre mim.” 
Essa frase, como tantas outras de Beckett, ataca as 
fundações da longa tradição humanista da ficção 
autobiográfica e da autobiografia ficcional que surge 
com Robison Crusoé, passa por Grandes Esperanças e 
chega até Em busca do tempo perdido como uma 
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promessa consoladora de autoconhecimento (LODGE, 
2009, p.226) 

Para David Lodge (2009), Beckett antecipou a noção elaborada 

por Derrida sobre a “différance” inevitável do discurso verbal: o “eu” 

que fala é sempre diferente do “eu” de quem se fala, e assim o ajuste 

preciso entre a linguagem e a realidade vê-se eternamente 

postergado. O termo é utilizado com frequência por alguns 

desconstrucionistas como Jacques Derrida e Paul Man, que, de 

alguma forma, são responsáveis pela sua imposição dentro da teoria 

literária pós-estruturalista. A aporia é identificada pela leitura 

desconstitutiva do texto, que terá como fim mostrar que o sentido 

nele inscrito atingirá invariavelmente o nível da indeterminação ou da 

indecidibilidade. As constantes  aporias em Malone Morre  criam uma 

tensão lógico-retórica que impede que o sentido do texto possa se 

fixar. 

Tudo foi previsto. Estou nu na cama, nas cobertas, que 
eu aumento ou diminuo conforme as estações. Nunca 
estou com calor, nem com frio. Não me lavo nunca, 
mas também não me sujo. Se sinto que algum lugar 
em meu corpo está sujo, esfrego o lugar com o dedo 
molhado na saliva. O essencial é comer e cagar. Prato e 
penico, penico e prato, esses são os dois pólos da vida. 
No princípio, era diferente. A mulher entrava no quarto, 
fazia mil coisas em minha volta, pergunta sobre minhas 
necessidades, meus desejos. Não foi fácil. Ela não 
compreendia. Até o dia em que achei as palavras 
certas, a entonação que servia para ela. Tudo isso deve 
ser metade imaginário. (BECKETT, 2004 , p.16-17)  

O discurso metaficcional não é apenas um álibi que o autor usa 

para escapar às limitações do realismos tradicional e denunciar a sua 

artificialidade. John Barth (LODGE, 2009, p. 215) no ensaio “The 

Literature of Exhaustion”, invocou-o como sendo a forma graças a 

qual “um artista pode paradoxalmente transformar os extremos dos 

dias atuais em material e meio de trabalho”. No caso de Malone, o 

expediente é usado à exaustão: de passagens líricas de suas 
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possíveis memórias (que são desmentidas progressivamente), vamos 

às descrições escatológicas que desfazem a possível emoção que as 

cenas anteriores podiam-nos ter causado para, em seguida, 

aportarmos novamente em seu quarto, onde fenece com seus 

pequenos objetos: um lápis, um bastão, um caderno. 

Com o bastão, arrasta a mesinha em que “eles” depositam o 

prato e um urinol: o primeiro vem cheio, volta vazio; o segundo, 

vice-versa. Também com ele, pesca seus pertences acumulados num 

canto do chão. Com o lápis, escreve as histórias que o divertem. 

Desta vez, eu sei para onde estou indo, não é mais a 
antiga noite, a noite recente. Agora, é um jogo que eu 
vou jogar. Nunca soube jogar, até agora. Bem que eu 
queria, mas era impossível. Mas tentar, tentei. Acendia 
todas as luzes, olhava bem em volta, começava a 
brincar com o que via. Brincar é o que as pessoas e as 
coisas mais adoram fazer, certos animais também. A 
princípio, todas vieram de bom grado, vieram todos a 
mim, felizes que alguém quisesse brincar com elas. Se 
eu dizia, “agora eu quero um corcunda”, imediatamente 
um corcunda vinha correndo, todo prosa da bela bossa 
com que ia representar. Não lhe ocorria que eu poderia 
pedir que ele tirasse a roupa. (BECKETT, 2004, p.11)  

Segundo Iser (ROCHA,1996, p.107), a intencionalidade 

subjacente a ficcionalização é comparativamente determinada em 

relação ao que foi excedido ou transgredido. “No entanto, ela tem em 

mira um alvo indeterminado, pois não pode ser controlado 

cognitivamente.” Noutras palavras, a ficcionalização equivale ao jogo 

livre, pois tal jogo ultrapassa o que é e se volta para o que não é, ou 

ainda não é. Assim, o jogo livre levaria os atos de fingir a 

movimentos que quase transcendem, fazendo-nos esquecer o que foi 

deixado para trás. O ato de fingir, contudo, mantém em jogo o que 

se transgrediu, de modo que o transgredido possa tornar-se algo 

diferente de si mesmo. Também em Malone teremos o paradoxo 

como princípio operante da narrativa. Paradoxos que põem em xeque 

não só a impossibilidade de apreensão do real e da ficção, como 
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também a pretensão humana de estabelecer qualquer princípio de 

verdade, como fonte primeira, estável, eterna. 

Em Malone Morre o plano ordenado da narrativa vai aos poucos 

caindo por terra. Homem, mulher, animal confundem-se na saga de 

Sapo, uma espécie de “idiota da família” na infância e um vagabundo 

como Molloy na idade adulta. Malone se aborrece com a história, 

comenta-a como esteta insatisfeito, e, progressivamente, mina a sua 

objetividade introduzindo restos de lembranças pessoais (seriam 

lembraças? Malone não tem certeza, nem mesmo sabe se já estaria 

morto.). 

Acabo de escrever, temo ter caído no sono etc. Espero 
que isso não seja um distorção excessiva da verdade. 
Acrescento estas poucas linhas, antes de me abandonar 
de novo. Já não me abandono com muita avidez de oito 
dias atrás, por exemplo. Isso deve estar durando uns 
oito dias, há mais de oito dias quando eu disse, logo 
enfim vou estar morto, apesar de tudo. Não foi isso que 
eu disse, posso jurar, isso foi o que escrevi. (BECKETT, 
2004, p.46). 

Nos intervalos, descreve suas coisas, restos de uma vida que 

não quer ou consegue recompor. Malone não possui memória. Tenta 

trazê-la à tona, mas nessa empresa, o que vem à tona são seus 

pertences, as histórias, os espasmos de lucidez, o sistema de nutrição 

e excreção, a agonia. 

Malone, que narrava a história de Sapo, sem mais nem menos, 

rebatiza-o Macmann. Macmann vai para o asilo, que lembra o de 

Malone, a não ser por sua mobilidade e pelo convívio com 

enfermeiros e pacientes. Macmann experimenta um arremedo de 

comunicação, simulacro de amor com Moll, um enfermeira decrépita. 

Beckett, neste ponto, proustiano convicto, mostra de maneira 

grotesca a impossibilidade de sincronia na relação entre os seres. 

Moll. Vou matá-la. Ela continuava a cuidar de 
Macmann, mas não era a mesma. Ela terminava de 
limpar, se instalava no meio do quarto, numa cadeira e 

O insólito em Língua Inglesa – Simpósios – Dialogarts – ISBN 978-85-86837-88-3 



37 

 

ficava imóvel. Se ele a chamava, ela se inclinar até a 
cama e até se deixava apalpar. Mas era óbvio que seus 
pensamentos estavam muito longe e tudo o que ela 
queria era voltar para a cadeira, retomando seu atual 
gesto favorito de ficar massageando a barriga, devagar, 
com as duas mãos. Ela começava também a feder. Ela 
nunca tinha sido lá essas maravilhas em matéria de 
cheiro, mas entre não ser perfumada e emitir odor que 
estava emitindo, ia um abismo. (BECKETT, 2004, 
p.115) 

“Todo animal é triste depois do coito” era, segundo Fabio de 

Souza Andrade, (2001), uma citação que agradava particularmente o 

autor de Godot. No caso de Moll  e Macmann, o autor mostra de 

maneira grotesca a impossibilidade de realização amorosa, aqui 

radicalizada em incapacidade de sair da própria concha solipsista. O 

desejo de um dos amantes declina quando o do outro desperta; nem 

mesmo o amor físico se salva: aparece de maneira cruel e 

escatológica, encontro desconjuntado de dois seres decrépitos, cujo 

asco contamina até mesmo Malone, o narrador, que como avisa que 

fará, mata Moll. A enfermeira morre e é substituída por Lemuel, 

enfermeiro beócio, violento, cuja estupidez cômica é encenada várias 

vezes por Beckett. 

A confusão na mente de Malone se agrava à medida que a 

narrativa avança. Seu confinamento também: perde o bastão, o lápis 

diminui. Um último episódio ( o do passeio a uma ilha em que uma 

fornida senhora filantropa proporciona aos internos do asilo, 

Macmann incluído), narrado em mínimos blocos, constantemente 

refeitos e negados por Malone, acaba num assassinato em série de 

Lemuel. Ofegante aos olhos de Macmann, Lemuel levanta o machado, 

arma do crime, quando a narrativa se rompe de vez: o ritmo das 

interrupções intensifica-se, os nexos sintáticos desaparecem. 

Machado e instrumento de escrita identificam-se (ambos 

ameaçadores), as frases espacializam-se. O ato final de Lemuel de 

“não ferir mais ninguém... mais nada... nunca mais” (ANDRADE, 
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2004, p.114) “é também o suspiro final de Malone, que cansado de 

macular o silêncio, descansa em paz.” 

Se a métafora dos círculos justapostos é a mais 
adequada para descrever a estrutura narrativa de 
Molloy, no segundo volume da trilogia temos o 
emparelhamento de dois fios narrativos, um deles 
aparentemente subordinado ao outro. Sob a batuta de 
Malone entram em cena as desventuras de 
Sapo/Macmann, para animar o tédio de sua espera. 
Ainda que intercaladas, as histórias seguem paralelas e 
obedecendo a não tão rígida, mas ainda reconhecível, 
ordem cronológica. O descontrole não vem do 
esgarçamento de cada um dos fios, mas antes do 
emaranhamento, sua fusão em matéria indistinta, 
comum, em que não há mais vontade capaz de impor 
limites ao caos que reina.  (ANDRADE, 2001, p.114) 

De fato, a hierarquia entre criador e coisa criada, autor e 

personagem sobre a qual repousa a esperança de serenidade 

narrativa do protagonista vai aos poucos degringolando, 

ardilosamente estremecida pela astúcia becketianna. O percurso 

regressivo, de despersonalização,  foge ao controle da existência  

singular de Malone, ele próprio personagem nas mãos de um autor. 

Não há, por parte de Beckett qualquer tentativa de verossimilhança. 

Na ficção de Samuel Beckett, a aporia é endêmica: 

Não precisa de memória. Sim, olha aí, sou, atualmente, 
um velho feto, hirsuto e impotente, minha mãe não 
pode fazer mais, eu a apodreci, ela está morta, ela vai 
me  parir através do método da gangrena, quem sabe 
papai também está na festa, eu vou desembocar aos 
vagidos em pleno ossuário, não que eu vá vagir, não 
vale a pena. Todas as histórias que eu contei a mim 
mesmo, agarrado no mofo, e inchando, inchando, 
dizendo, consegui finalmente, minha lenda. Que mudou 
para eu me excitar desse jeito? Não, a resposta é não, 
eu não vou nascer nem, consequentemente, morrer 
jamais, prefiro assim. (BECKETT, 2004, p.66) 

Para Walter Benjamin (1984), toda alegoria é ruína da 

realidade. E com que trabalha Beckett? Com ruínas, ruínas de gente, 

ruínas de cultura, ruínas da Europa. Como texto e como linguagem, 
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Malone não é uma novela tradicional. O desespero metafísico de 

Beckett é também o apocalipse da literatura, um day after da 

literatura escrita, diante do desenvolvimento de novas tecnologias 

comunicacionais, cinema, rádio, TV, gravação, disco, os novos 

suportes materiais para o consumo do imaginário. Paulo Leminski 

afirmava que não conseguia deixar de ver na nonagenária agonia de 

Malone uma métafora, uma alegoria, melhor dizendo, da morte da 

literatura enquanto arte. 

Esse velho Malone, que definha aos poucos, quem é 
esse que está morrendo quando Malone morre? É o 
texto, o texto literário, tal como a Europa o cultiva há 
séculos. Um texto hoje, paralítico, amnésico, decrépito, 
imponente como Malone. Um texto à beira do abismo, 
um texto à morte. Mas é um dos paradoxos da 
literatura que ela se alimente, inclusive, da sua própria 
crise, cresça com a decadência da sociedade, e tire 
forças até mesmo dentro de um personagem de 
Beckett. Celebrando o fim Malone Dies é, ao contrário, 
uma vigorosa afirmação da vida, da vida da literatura, 
a arte feita com as palavras dos homens. Malone 
morre. Malone Dies, não. (LEMINSKI, 2004, p.159) 

A situação de Malone é trágica, passa-se no átimo interminável, 

dolorosamente prolongado da agonia solitária entre o momento da 

mutilação e o da aniquilação completa, um interminável instante de 

consciência suicida na queda livre, entre a ponte e o chão. Mas o 

humor é o mecanismo que faz a narrativa avançar. Ruby Cohn, 

cunhou um gênero para designar a obra beckettiana: a comitragédia: 

Se a tragicomédia desenvolve-se a partir de um conflito trágico em 

direção a uma solução feliz, a comitragédia avança (se o termo é 

possível em Beckett) comicamente em direção ao trágico. 

A fórmula tradicionalmente inofensiva soa como humor negro 

em meio ao vácuo epistemológico. Como o narrador deve prosseguir? 

Com afirmativas e negações anuladas assim que proferidas, ou antes 

ou depois (ou seja, por meio da auto-contradição) ou com a aporia 

pura e simples? A aporia é uma das figuras de linguagem favoritas 
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dos críticos desconstrucionistas, segundo Lodge (2009), pois resume 

o modo como todos os textos minam suas próprias aspirações à 

determinação do sentido; mas a confissão do narrador de O 

Inominável de Beckett de que “eu digo aporia sem saber o que 

significa” é o trunfo da aporia. 

O mais extraordinário é que apesar da atmosfera 

absolutamente pessimista e decrépita na qual Malone se encontra e 

nos traz suas histórias, o texto nos revela um humor desconcertante. 

A ironia que permeia toda a narrativa é, enfim, aquela que se 

apresenta no plano da organização da trama, da tessitura do texto 

literário, como produção de um autor que busca a comunicação com 

o leitor,  a quem deseja mostrar que tudo que se configura como 

representação do mundo é ao mesmo tempo e essencialmente arte, 

construtos, -ficções. 

Beckett, em uma de suas raras entrevistas, relatou um episódio 

no qual um intelectual inglês, em uma festa, perguntou-lhe porque 

sempre escrevia sobre a desgraça. “Como se fosse perverso fazê-lo! 

Queria saber se eu havia apanhado do meu pai ou se minha mãe 

havia fugido de casa para tornar minha infância infeliz. Disse-lhe que 

não, que tinha tido uma infância muito feliz. Então ele me achou mais 

perverso ainda. Escapei da festa tão rápido quanto pude e entrei num 

táxi. No vidro que separava a mim do motorista, havia três cartazes: 

um pedia ajuda para os cegos, outro para os órfãos, e um terceiro 

aos refugiados de guerra. Não se precisa procurar pela desgraça. Ela 

grita com você até mesmo nos táxis de Londres” ( GRAVER & R. 

Federman, 1979, p.193). 

Beckett acreditava que a literatura deveria acomodar o caos, 

abarcar a bagunça generalizada, pois afinal, apesar de insólita, ela 

nos é, invariavelmente, absolutamente, familiar. “O que estou  

dizendo não quer dizer   que, de agora em diante, não haverá mais 

forma na arte. Quero dizer apenas que haverá uma nova forma e que 
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esta forma será de tal tipo que admita o caos e não que tente dizer o 

que o caos é, em verdade, qualquer outra coisa. A forma e o caos 

continuam separados. Este último não é reduzido ao primeiro. É por 

isso que a forma se torna uma preocupação, porque ela existe como 

um problema aparte do material que acomoda. Encontrar uma forma 

que acomode a bagunça, eis a tarefa do artista agora.” ( Idem, 

ibidem) 

No que tange à Samuel Beckett, podemos dizer que a tarefa 

logrou êxito: tal como na aporia clássica de “Aquiles e a tartaruga”, 

na qual diz-se que o veloz Aquiles nunca conseguirá alcançar a 

tartaruga, porque, quando atleta chegar ao lugar em que a tartaruga 

se encontrava no momento da partida, o animal já terá tido tempo 

para mover-se e alcançar uma determinada distância,- a narrativa de 

Beckett sempre nos escapará entre os dedos, grão por grão, 

lançando-nos em um território no qual o reino da aporia não cessa de 

nos colocar em vigília em relação as verdades institucionalizadas  da 

sociedade Ocidental. 

REFERÊNCIAS: 

ANDRADE, Fabio de Souza. Samuel Beckett: O Silêncio Possível. São 
Paulo: Ateliê Editorial, 2001. 

BECKETT, Samuel. Malone Morre. Trad. Paulo Leminski. São Paulo: 
Códex, 2004. 

______. Theree dialogues with Georges Duthuit. London: John 
Calder, 1983. 

BENJAMIN, Walter.  Origem do drama barroco alemão. São Paulo: 
Brasiliense, 1984. 

BLANCHOT, Maurice. O livro por vir. Tradução: Maria Regina 
Louro.Relógio d'àgua, Edição número 13, 1985. 

CEIA, Carlos, s.v. Aporia, E-Dicionário de Termos Literários, coord. 
De Carlos Ceia, ISBN: 989-20-0088-
9<http://www.fcsh.unl.pt/edtl>2010. 

COSTA LIMA, Luís. Mímesis: Desafio ao Pensamento: O Paradoxo em 
Kafka. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000. 

Flávio Garcia, Marcello de Oliveira Pinto, Regina Silva Michelli (orgs.) 



42 

 

LODGE, David. A arte da ficção. Porto Alegre: L&M, 2009. 

ROCHA, João César de Castro. Teoria da Ficção. Indagações à obra de 
Wolfgang Iser. Rio de Janeiro: EdUERJ, 1996. 

O insólito em Língua Inglesa – Simpósios – Dialogarts – ISBN 978-85-86837-88-3 



43 

 

                                                           

O INSÓLITO EM O GRANDE ABISMO 

GREGGERSEN, Gabriele4 

RESUMO: Contrariando todas as divergências entre cristãos 
protestantes e católicos quanto ao tema purgatório, e para além 
desse aparente tema central, uma leitura mais profunda de O Grande 
Abismo revela que a questão central é a do mal e das causas do 
sofrimento humano e animal abordada na maioria de seus escritos 
teológicos. Aqui, de uma forma surpreendente e divertida, Lewis 
trabalha a seriedade da morte por meio da ficção. Consciente do risco 
que correria de ser criticado por estimular a crença no purgatório, 
Lewis nada mais fez do que imitar uma das obras de Dante, Paradise 
Lost. Longe de uma simples apologética cristã, C.S. Lewis promove 
em O Grande Abismo, a retomada de uma visão de mundo e uma 
cosmologia medieval. A obra é escrita em resposta ao livro de William 
Blake, O Matrimônio do Céu e do Inferno, que prega o universalismo. 
Na visão de Lewis, as diferenças entre protestantes, católicos e, 
indiretamente, também entre outras religiões, são menos numerosas 
do que as semelhanças, e é na Igreja ainda não dividida, da época 
dos Pais da Igreja e sua Paidéia, que ele vai buscar elementos para 
discussão das bases do cristianismo e para o diálogo intercristão e 
até inter-religioso em torno do tema central. 

ABSTRACT: In spite of to all differences between Protestant and 
Catholic Christians in the subject of purgatory, and beyond that 
apparent central theme, a more careful reading of The Great Divorce 
reveals that the central debate is on evil and the causes of human 
and animal pain, discussed in most of his theological books. Here, in 
a surprising and amusing way, Lewis works the seriousness of death 
through fiction. Aware of the risk he was running of being criticized 
for encouraging the belief in purgatory, Lewis did nothing more than 
imitate one of the works of Dante, Paradise Lost. Far from a simple 
Christian apologetics, in The Great Divorce C.S. Lewis promotes the 
ransom of a medieval worldview. The book is written in response to a 
book by William Blake, Marriage of Heaven and Hell, which promotes 
universalism. In Lewis’ view, the differences between Protestants, 
Catholics and, indirectly, also between other religions, are less 
numerous than the similarities. He seeks in the undivided Church 

 
4 Mestre e doutora em Filosofia e História da Educação (FEUSP), pós-doutora em história das idéias 
contemporâneas (IEA-USP) e atualmente coordenadora de curso de Educação Teológica à Distância da 
Faculdade Teológica Sul-Americana. 
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from the period of the Church Fathers and their Paideia, rudiments 
for the discussion of the foundations of Christianity and the dialogue 
between the expressions of Christianity and even interreligious 
dialogue about the central subject of the book. 

APRESENTANDO O AUTOR 

C.S. Lewis, mesmo sendo protestante, tinha muitas amigas e 

amigos católicos pelos quais tinha profundo apreço. Quem sabe 

tivesse sido essa a razão, porque ele se deu a liberdade de brincar 

com a idéia de “purgatório” 5, brindando-nos com o que penso ser 

uma das mais criativas obras a respeito da morte e suas eventuais 

implicações sobre a vida. 

Catedrático de Oxford e Cambridge de literatura inglesa 

medieval e renascentista, entre outras disciplinas, o autor escreveu 

algumas obras de crítica literária e contribui com trabalhos 

importantes como o Dicionário de Oxford. Mas ele se popularizou 

mesmo foi como escritor de ficção. Um dos aspectos irônicos da sua 

história de vida é que a pessoa que o influenciou fortemente para a 

sua conversão ao que se poderia chamar de protestantismo ou 

catolicismo em todos os casos “moderado”, foi um católico, 

igualmente escritor de obras imaginativas, seu colega em Oxford e 

grande amigo, J.R.R. Tolkien, criador, entre outras obras, de O 

Senhor dos Anéis. 

O eminente escritor, autor das famosas Crônicas de Nárnia – 

algumas das quais foram premiadas, e que receberam recentemente 

uma versão de Hollywood - entre outras obras de ficção e não ficção, 

Lewis destacou-se pela sua peregrinação em busca de joy (alegria, 

regozijo) que chamou de “viagem de retorno” ao cristianismo. Toda a 

emocionante história da sua conversão, passando do protestantismo 

 
5 A crença no purgatório é uma das diferenças que separam a crença de católicos e espíritas, que nele 
acreditam; dos protestantes, que se apóiam na passagem de Hebreus 9: 27 que diz que “Da mesma forma, 
como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo,(...)” para defender 
uma morte única e depois, a eternidade, para bem ou mal. 
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de família, para o ateísmo, a teosofia, o teísmo, e finalmente, para 

um protestantismo renovado6, encontra-se narrada por ele mesmo 

na sua autobiografia, Surpreendido pela Alegri

O recentemente traduzido O Mais Relutante dos Convertidos, do 

pesquisador David Downing, e A Questão de Deus, de Nicholi, trazem 

detalhes a partir de outras fontes, como suas cartas, por exemplo. 

Partes da sua história, principalmente do seu romance, iniciado 

quando ainda solteirão convicto e já mais do que “cinqüentão”, 

podem ser vistas no filme Terra das Sombras (Shadowlands), 

estrelado por Anthony Hopkins no papel de Lewis.7 

É importante frisar que, embora este filme fique reduzido ao 

romance com sua amada Joy, Lewis passou por diversos lutos na 

vida, desde a infância, com a perda de sua mãe, até a perda de seu 

colega de guerra no front de batalha, de seu pai e de um grande 

amigo (Charles Williams). Quando sua mãe morreu aos seus nove 

anos de idade, algumas de suas “terapias” eram ler, escrever, 

conversar com os amigos, de preferência, num de seus passeios ou 

em um dos famosos pubs ingleses. 

Apesar de ele ter confessado mais de uma vez que escrever 

cartas não era exatamente o que mais gostava de fazer, ele escreveu 

centenas delas, em parte porque também recebia inúmeras. E havia 
 

6 Há quem preferiria chamá-lo de “catolicismo renovado”, por manter-se à distância do papado e por não 
ver, em Roma e no Romanismo, o lugar exclusivo da bênção sacerdotal divina, que é dada a todo cristão 
batizado. Mas, mesmo pertencendo à alta Igreja Anglicana, que muita relação em sua liturgia e 
sacramentos com a igreja católica, ainda sim, é igreja reformada, e, portanto, protestante. 
7 De acordo com Bruce Edwards, criador do site mais popular em termos de obras de C.S. Lewis, “Into 
the Wardrobe” “Terra das Sombras (Shadowlands), um filme (muito) ligeiramente baseado na vida de C. 
S. Antecedeu-lhe uma peça de teatro de nome idêntico, dirigida por William Nicholson que foi filmada 
pela BBC em 1988 e exibida pela TV por assinatura no país. O filme é uma adaptação e ampliação da 
peça pelo seu autor original, que é enunciada nos créditos iniciais como uma “história verdadeira”. Desde 
então, o filme ganhou atenção nacional em círculos cada vez mais abrangentes, em virtude do seu elenco, 
com atuação excepcional de Debra Winger como Joy Davidman Gresham e Anthony Hopkins no papel de 
Lewis, e de sua originalidade, como a história de um romance pouco usual entre um catedrático 
"Oxbridge"7 já entrando na terceira idade e uma judia americana, convertida ao cristianismo. Face à 
popularidade bastante surpreendente do filme, e a indicação de Winger para o Oscar, muitos cristãos e 
admiradores de C. S. ("Jack") Lewis podem estar curiosos quanto à autenticidade desse relato da última 
década aproximadamente da sua vida e do depoimento que o filme traz a cerca da sua fé e da de sua 
esposa.”Disponível em <http://cslewis.drzeus.net/papers/shadow.html>. Acesso em 11.12.2010. (tradução 
própria). 
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pessoas com quem ele era fiel na troca de cartas literalmente até a 

sua própria morte, como com a misteriosa Senhora Americana, com 

quem começou a trocar cartas desde 1950 e nunca mais parou, 

portanto, corresponderam-se por treze anos sem nunca terem se 

conhecido pessoalmente. Nessas cartas, seu tom é sempre o de 

mentoria, aconselhamento, condolência com as dores dela e 

encorajamento. Logo na primeira carta, ficamos sabendo que ela era 

católica: “embora o caminho que a senhora tomou não seja o meu, 

estou em condições de cumprimentá-la – sua fé e sua alegria 

aumentaram de forma tão evidente” (LEWIS, 2006 a, 15-16). 

E mais adiante, ele explica: 

Acredito que, no atual estado de divisão da 
Cristandade, as pessoas que estão no centro de cada 
divisão estão mais próximas uma das outras que as que 
estão nos extremos. Eu estenderia essa afirmação para 
além do Cristianismo: temos muito mais em comum 
com o judeu e o muçulmano autênticos, que com 
qualquer infeliz liberalizante e ocidentalizado membro 
desses dois grupos.  (LEWIS, 2006 a, 16). 

Nessas cartas, temos versões resumidas de suas principais 

teses e sua evolução ao longo do tempo. Topamos com frases 

impressionantes por sua simplicidade como: 

É claro que todos aprendemos sobre o que fazer com o 
sofrimento – oferece-lo em Cristo a Deus, como nossa 
pequeníssima participação no sofrimento de Cristo – 
mas é tão difícil fazer isso! Para mim, infelizmente, 
acho que é mais fácil imaginar do que realmente viver 
isso. (Lewis, 2006 a, 69).  

A prova de fogo para pôr em prática a sua teoria de que o 

sofrimento é o “megafone de Deus” viria após o diagnóstico de câncer 

em Joy, seu noivado e casamento com o que ele chamou de uma 

“moribunda”. Depois de um padre já ter lhe dado a extrema unção, 

ela acabou se recuperando e tiveram alguns bons anos de convívio 

antes de seu falecimento em decorrência do retorno da doença. Mas 
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confessa que a doença dela, embora fosse atrativa para um poeta 

com alguma tendência para o gênero dramático, havia sido 

“necessária”. 

Depois de anunciar a morte dela e que único consolo que lhe 

restava era seu enteado mais novo, ele diz: “Sobre como suporto o 

sofrimento, a resposta é: ‘De quase todas as formas possíveis’. 

Porque, como você talvez saiba não se trata de um estado, mas de 

um processo” (Idem, 113). Nos momentos em que mais 

necessitamos de Deus, diz ele, Deus parece mais distante, ao passo 

que “os momentos em que me sinto mais próximo de Joy são 

precisamente aqueles em que eu a pranteio menos” (idem). Todo o 

drama do processo de luto de Lewis e sua lamentação diante de 

Deus, após a morte de Joy, encontra-se descrito em Anatomia de 

uma Dor. 

Ainda em Cartas a uma Senhora Americana, ele retoma uma 

idéia de O Problema do Sofrimento, de que “a parte amorosa do 

sofrimento é boa e tem efeitos purgatórios, ao passo que a parte 

raivosa é ruim e infernal... O coração humano (pelo menos o meu) é 

‘desesperadamente mau’” (idem, 114-115). Daí que, como destacam 

Moreland e Craig (2005), a problemática toda da morte para o cristão 

não seja a de tentar descobrir, se há ou não purgatório, mas como 

conciliar a bondade de Deus com o sofrimento que há no mundo. 

Essa discussão já estava presente em um dos primeiros e 

principais clássicos de C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples, 

escrito quatro anos antes. Ali ele defende a existência de uma assim 

chamada “Lei Moral” que rege o universo e a que todos têm acesso, o 

que nos torna indesculpáveis e corresponsáveis pelo sofrimento que 

há no mundo. Daí a importância de, ao invés de o tomarmos como 

uma injustiça e uma carga insuportável que Deus nos esteja 

impondo, o encararmos como um processo de aprendizado, que, por 
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mais dolorido que possa ser, deixa um saldo positivo no final das 

contas. 

No seu clássico sobre teologia, Cristianismo Puro e Simples, 

Lewis, além de descrever esse processo mais de perto, que começa 

como uma espécie de “mimese”, pela qual começamos a louvar a 

Deus em meio ao sofrimento, de forma meio forçada, mas que depois 

é confirmado pela graça e misericórdia de Deus sobre as nossas 

vidas, ele diz também que o cristianismo é como uma grande casa, 

com diversos cômodos, sem deixar de ser “a mesma casa”, por mais 

que detalhes como a crença no purgatório e a oração pelos mortos, 

pareçam “grande diferença”. 

Quando o cristão se converte para Cristo, é como se ele 

entrasse pelo hall e só então escolhesse, em qual cômodo se sente 

mais “em casa”. Num debate ecumênico, Lewis se destacou pelo fato 

de ter esclarecido o conceito que distingue o protestantismo das 

demais vertentes do cristianismo: os conceitos de graça e liberdade, 

tão caro para os protestantes. 

LADEANDO O ABISMO: VISÃO PÓS MORTE ROMANCEADA 

De acordo com o seu prefácio, Lewis escreveu O Grande 

Abismo8 (1983), em resposta ao Casamento do Céu e Inferno de 

William Blake, estabelece uma clara distinção, um verdadeiro 

“divórcio” havido entre o céu e o inferno, bem ao contrário da 

suposta possibilidade de “casamento”. Todos os personagens da 

história são ou pessoas já falecidas, chamadas de fantasmas; ou 

mortos ressuscitados, chamados de espíritos, mas que, ao contrário 

dos fantasmas, têm um corpo concreto. Com isso Lewis não levanta 

apenas a questão da natureza “espiritual” do ser humano, mas 

 
8 O título, que anda acrescenta um sub-título inexistente no original: um sonho, que eventualmente acaba 
com o elemento surpresa do livro, poderia ser traduzido mais literalmente para O Grande Divórcio, que 
faz alusão ao Casamento entre o Céu e o inferno, de William Blake, ao qual responde.  
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também classifica o fantasmagórico, como nada mais do que uma 

sombra, sem concretude. Mas o tema central não é espírita e sim o 

da ética cristã. Nisso se destacam os conceitos de bem e mal, graça e 

liberdade, decisivos do ponto de vista cristão, de qualquer que seja a 

tendência, para marcar o destino das almas humanas.9 

Não se trata de discutir regras morais, como se vê no exemplo 

do assassino redimido, mas de princípios do bem viver e do bem 

conviver humano, com todas as suas mazelas e limitações. 

O narrador, que é um dos personagens da história, depara com 

um grupo de viajantes com os quais embarca para uma espécie de 

“entre mundos” em níveis mais elevados. Lá eles se dão conta de que 

estão translúcidos. 

Ao longo da história, os tripulantes do ônibus, que se espalham 

pelo limbo, mas agora desencarnados, vão se encontrando com 

“seres espirituais” ou “seres humanos ressuscitados”, que muitas 

vezes conheceram quando vivos, que os convidam para o céu. Mas 

jamais os forçam a tanto. À medida que eles vão abrindo mão ou 

recusando a proposta gratuita - conscientes ou não de que isso 

significa que estavam optando pela outra alternativa, o inferno, - vão 

ficando mais e mais translúcidos, e quando se aproximam do céu, 

ficam mais sólidos e concretos. Assim, o livro trata de questões como 

céu, inferno, purgatório e vida pós-morte. 

Num dos primeiros diálogos do personagem central com quem 

Lewis chamou de “o Inteligente”, esse lhe conta que seus vizinhos, 

que viviam em verdadeiras “casas imaginárias”, não lhe davam 

sossego, especialmente à noite. Ele respondeu com ironia:  

 
9 No entrelinhas do não-dito, temos aqui também o tema da predestinação, tratado de uma forma 
realmente insólita, uma vez que Deus, o Soberano, sequer aparece na história.... No lugar da 
predestinação, entra em destaque a possibilidade de participação dos seres humanos no seu próprio 
destino. Embora dotados deste potencial, paradoxalmente, a única possibilidade dos seres humanos 
participarem de fato de seu destino é com a entrega total desse direito ao seu Criador, como vemos 
acontecer nos diálogos de 99% dos fantasmas que se acham no direito de escolher ente o céu e o inferno, 
apostando na possibilidade de “casamento” entre ambos. 
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- Quem são “’Eles”? - perguntei. - e o que teme que possam 

fazer a você? - E por que eles apareceriam quando está escuro? E 

que proteção uma casa imaginária poderia dar se houvesse algum 

perigo? (Lewis, 2006, p.34) 

Noutra cena, dois amigos se reencontram: um espírito sólido, 

ressuscitado, bem vestido e um fantasma apelidado de “grandão”, 

com quem Lewis conversara na viagem. O grandão quis reivindicar 

seus direitos, por ter sido sempre uma boa pessoa, passando a se 

queixar de como é que ele poderia estar no mesmo lugar que o 

amigo, que havia cometido um homicídio e merecia, ele sim, o 

inferno.  O espírito revida: 

“- Ah, não. Não é tão mau quanto parece. E não tenho 
meus direitos, ou não estaria aqui. Você também não 
tem, pois terá algo muito melhor. Não tenha medo.” 
(Idem, p. 45) 

No final, o grandão descobre que o amigo havia sido enviado 

para ele com a missão de conduzi-lo para o céu, mas ele se recusa, 

frisando a impecabilidade de sua conduta e seu desprezo pela do 

“amigo”: 

- Eu preferiria ser condenado a ir com vocês. Vim aqui 
para conseguir os meus direitos, entendeu? Não para 
mendigar caridade, subjugado a você. Se eles forem 
perfeitos demais para aceitar sem você, irei para casa.” 
(Idem, p. 48) 

O leitor mais atento também se delicia ao descobrir que o 

espiritualista gordinho que comentara com ele no ônibus, que não 

acreditava em inferno, só em boas intenções, era, na realidade, um 

bispo. É divertido acompanhar o diálogo dele com o seu amigo sólido 

sobre a teologia liberal. 

Para o bispo não existe a realidade e não há certezas. Deus é 

um ente puramente mental. Quando o amigo, depois de convidá-lo a 
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voltar a assumir o espírito de criança, apela para a sua busca pela 

verdadeira realidade, o bispo responde: 

- A felicidade, meu caro Dick – disse serenamente o 
Fantasma, - a felicidade, como você verá ao ficar mais 
velho, encontra-se no caminho do dever. O que me faz 
lembrar... Oh, valha-me Deus, eu quase já ia me 
esquecendo! É claro, não posso ir com você. Tenho de 
estar de volta na próxima sexta para fazer uma 
conferência. Temos uma pequena Sociedade Teológica 
lá em baixo. Sim, realmente, temos bastante atividade 
intelectual. Não de uma qualidade tão boa, talvez, pois 
é possível notar certa falta de controle, certa confusão 
mental. É justamente aí que posso ser útil a eles. 
Existem até lamentáveis sentimentos de inveja. (idem, 
p.57) 

É provável que a figura daquele bispo tenha sido inspirada num 

amigo do irmão da Senhora de quem Lewis cuidou a vida toda, a Sra. 

Moore. O fato de ter acompanhado o processo de degradação desse 

irmão ao longo de sua evolução no espiritualismo e ter presenciado 

um episódio de possessão, foram fatores decisivos para o seu 

abandono decisivo do namoro com esse tipo de religiosidade.  

É possível ainda que a figura do bispo esteja ligada ao padre, 

amigo do famoso poeta Yeats, cujo espiritualismo não era tão 

conhecido e popular quanto a poesia. Lewis, que o admirava antes de 

o conhecer pessoalmente, teve um encontro pessoal com ele pouco 

antes de sua conversão, o que se mostrou uma decepção e 

desencantamento completo. Como descreve Downing (2006, 124): 

Num tom parecido (com a crítica ao próprio Yeats), 
Lewis criticara um ano antes um conhecido de Yeats, o 
padre..., por ser um “enganador” e “um cara ateu”, que 
assim mesmo continuava sendo padre jesuíta e 
professor de religião de Campion Hall em Oxford. 
Embora fosse ele mesmo não cristão, Jack parecia 
acalentar um forte senso de integridade nesse período, 
achando que aqueles que tinham perdido a fé deveriam 
ter a coragem de seguir suas convicções negativas e 
demitir-se dos seus cargos na igreja. 
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Tal não acontece, quando, na história, o personagem principal 

se encontra com outro autor, que muito o influenciou, George Mac 

Donald, autor de ficção e pastor protestante, embora apenas de 

forma imaginária. Esse autor teve um papel importante na conversão 

do próprio Lewis, tanto que o mesmo lhe oferece uma biografia 

antológica. E o encontro se torna o auge teológico-filosofico da trama 

toda, quando, por exemplo, ele discute com o personagem central a 

questão do livre-arbítrio e a sua relação paradoxal com a graça ou 

providência divina, conceito também central na visão protestante: 

... É por isso que, no fim de todas as coisas, quando o 
sol nascer aqui e o crepúsculo se transformar em trevas 
acolá, os Bem-aventurados dirão: “Jamais vivemos em 
algum lugar que não fosse o Céu”, e os Perdidos, 
“Sempre estivemos no inferno”. Ambos estarão falando 
a verdade...  

- Quer dizer que estão certos aqueles que dizem que 
Céu e Inferno são apenas estados de mente?” 

- Quieto, respondeu em tom severo. - Não blasfeme! O 
inferno é um estado de mente e você jamais disse algo 
tão verdadeiro. E todo estado de mente, quando 
deixado à própria sorte, todo isolamento da criatura na 
prisão de sua própria mente — é, afinal de contas, o 
Inferno. Todavia o céu não é um estado de mente, o 
céu é a própria realidade. Tudo o que é realmente 
verdadeiro é celestial. Pois tudo o que pode ser abalado 
será abalado e só o que é inabalável permanecerá. 

- Mas, existe uma verdadeira escolha depois da morte? 
Meus amigos católico-romanos ficariam surpresos, pois 
para eles as almas no Purgatório já estão salvas. E 
meus amigos protestantes também não gostariam 
nada, pois diriam que a árvore fica onde cai. 

- E talvez ambos estejam certos. Não se incomode com 
essas questões. Não compreendemos por completo as 
relações da escolha e tempo até que superemos ambos. 
E você não está aqui para estudar tais curiosidades. O 
que deve interessá-lo é a natureza da própria escolha, 
e isso você pode observá-los fazendo. 

- Bem, Sir – prossegui - isso também precisa ser 
explicado. O que eles escolhem essas almas que voltam 
(ainda não vi outras)? E como podem fazer sua 
escolha? 
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- O poeta John Milton estava certo, - afirmou meu 
Professor. - A escolha de toda alma perdida pode ser 
expressa nas palavras: “Melhor reinar no inferno do 
que servir no Céu”. Há sempre algo que insistem em 
guardar, mesmo a preço de desgraça. Há sempre algo 
que preferem à alegria — isto é, à realidade. Podemos 
observar isso na criança mimada para quem é 
preferível perder a brincadeira e o jantar a pedir 
desculpas e fazer as pazes. A isso chamamos de Birra. 
Entre os adultos, entretanto, ela adquire uma centena 
de nome refinados: a ira de Aquiles, a majestade de 
Coriolano; Vingança, Mérito e Auto-Respeito Injuriados, 
Grandeza Trágica e Orgulho Justo. (Idem, p. 84-85) 

E conclui: 

No final das contas, existem apenas dois tipos de 
pessoas: as que dizem a Deus: “Seja feita a Tua 
vontade”, e aquelas a quem Deus diz: “Seja feita a sua 
vontade.” Todos os que estão no Inferno escolhem a 
segunda opção. Sem essa escolha pessoal não haveria 
inferno. Alma alguma que deseje sincera e 
constantemente a alegria irá perdê-la. O que busca 
encontra. Àqueles que bate, a porta será aberta” (idem, 
88). 

Outras figuras memoráveis são a de um pintor, que preferia a 

sua arte à realidade; a esposa, que levava o marido na “rédea curta” 

e a mãe super-protetora, os quais fazem da vida dos familiares um 

verdadeiro inferno e motivam frases insólitas como essa de 

MacDonald: “Não é possível amar um semelhante perfeitamente até 

que se ame a Deus” (Idem, p. 109) ou “Todo amor natural 

ressuscitará e viverá para sempre neste lugar, mas nenhum amor 

nascerá de novo se não tiver sido sepultado” (Idem, p.114). 

Em seguida, entra em cena uma pessoa que tinha problemas 

em dominar a sua sensualidade e que permitiu a um anjo aniquilar 

esse seu fardo. Com isso, o largato nojento que simbolizava o seu 

vício e vivia no seu ombro, transformou-se num belo cavalo. A alma 

dele, que saiu galopando, foi a única que efetivamente conseguiu ir 

para o céu (sem falar no personagem principal, cuja sina fica em 
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aberto no final). O que revela o princípio de que a verdade se revela 

a todos, mas são poucos os que efetivamente se abrem a ela. 

Então, George MacDonald (ou seja, Lewis falando por ele) leva 

esse raciocínio às suas últimas conseqüências:  

Nada, nem mesmo o melhor e mais nobre, pode 
prosseguir como se encontra agora. Nada, nem mesmo 
o que é mais inferior e mais inferior e mais irracional, 
ressuscitará outra vez, a não ser que se submeta à 
morte. Semeia-se um corpo natural, cultiva-se um 
corpo espiritual. Carne e sangue não podem chegar às 
Montanhas. Não porque seja baixos demais, mas pela 
sua fraqueza. O que é um lagarto comparado com um 
garanhão? A luxúria não passa de algo pobre, fraco, 
lamuriento, murmurante, se comparada à riqueza e à 
energia do desejo que se levanta quando a cobiça é 
eliminada (Idem, p.121). 

Para finalizar, Lewis presenciou o diálogo entre um maníaco 

depressivo bipolar, com a sua esposa salva, que não conseguiu traze-

lo consigo para o céu, mas também não lhe permitiu que a 

conduzisse ao inferno. Então o professor Mac Donald faz o seu 

discurso final a respeito do mundo pós-morte: 

... O Inferno todo é menor do que um estilhaço do seu 
mundo terrestre, mas ainda é menor do que um átomo 
deste mundo, o Mundo Real. Olhe para aquela 
borboleta. Se ela engolisse o Inferno inteiro, ele não 
seria grande o bastante para prejudicá-la, nem teria 
sabor algum.  

- Mas parece bem grande o suficiente quando estamos 
dentro dele, Sir. 

- Ainda que toda solidão, toda ira, todo ódio, toda 
inveja e todo desejo nele contidos, fossem combinados 
numa única experiência e colocados na balança em 
oposição ao menor momento de alegria sentido pelo 
menor de todos no Céu, não chegaria a pesar algo 
digno de ser registrado. O mal não pode prosperar 
mesmo em ser mau, tão verdadeiramente quanto o 
bem é bom. Se todas as desgraças do Inferno juntas 
penetrassem na consciência daquele minúsculo pássaro 
amarelo ali no galho, seriam engolidas sem deixar 
vestígios, como um pingo de tinta tivesse caído naquele 
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Grande Oceano do qual o seu Pacífico terrestre não 
passa de uma simples molécula.”... (Idem, p. 141). 

Isso lembra fortemente as palavras do próprio Lutero, num de 

seus sermões mais famosos e reeditados pelo mundo todo, intitulado 

Um sermão sobre a preparação para o morte: “Embora o céu e o 

mundo em que vivemos agora sejam considerados grandes e vastos, 

tudo é muito mais apertado e menor em comparação com este céu. É 

por isso que a morte dos queridos santos é chamada de novo 

nascimento.” (1987, 387) 

Quando Lewis pergunta ao mestre, pouco antes de despertar do seu 

sono, sobre a “acusação” de universalismo de que era réu - da tese de que 

no final, até o diabo poderá ser perdoado - Mac Donald se reserva o direito 

de manter a questão em aberto, uma vez que seria necessário se 

desprender da visão temporal, para ter clareza sobre o que acontecerá de 

fato no dia do Juízo Final. 

Em outro livro sobre o purgatório terrestre, Cartas de um diabo 

a seu aprendiz, Lewis escreve no prefácio, que existem duas atitudes 

erradas em relação ao diabo: dar-lhe demasiada importância ou 

duvidar completamente. Ele escreve ainda que aquele havia sido o 

livro mais difícil e mais fácil que ele já havia escrito. Mais fácil, 

porque, para descobrir a lógica do diabo foi só olhar para o seu 

próprio coração e mais difícil, ao se deparar com as coisas nojentas 

que encontrou ali. 

Vários paralelos poderiam ainda ser feitos entre O Grande 

Abismo com outras obras de Lewis, como as Crônicas de Nárnia, mas 

isso demandaria outro artigo ou artigos. 

E, de fato, essa teologia do céu e do inferno ou escatologia é 

muito profunda e merece mais de uma leitura, uma vez que, apesar 

da distinção clara desses dois mundos, não há uma relação 

maniqueísta entre eles. O céu se distingue do inferno como a 

realidade da falsidade (ausência de realidade); a luz, da escuridão 
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(ausência de luz); a sanidade, da doença (ausência de saúde); a 

existência, do nada (ausência do ser). Não é uma luta entre iguais. A 

luta é entre forças inteiramente diversas. Nesse livro, Lewis mostra 

claramente que quem está a caminho do inferno precisa, antes de 

tudo, parar de andar. Depois tem que dar meia volta e retornar pelo 

mesmo caminho antes percorrido, só que no sentido contrário. 

Mas não basta parar por aí, do ponto zero, como em um limbo. 

É preciso continuar avançando e agora no sentido certo. Eis aí o real 

sentido da conversão, que fica claro no prefácio de O Grande Abismo: 

Não fazemos parte de um mundo onde todos os 
caminhos são raios de um mesmo círculo e onde todos 
eles, se perseguidos em um tempo suficiente, 
gradualmente se vão aproximando até que se 
encontrem no centro. Ao contrário, vivemos num 
mundo em que toda estrada, depois de alguns 
quilômetros, divide-se em duas, e cada bifurcação você 
é obrigado a tomar uma decisão. Mesmo em seu 
aspecto biológico, a vida não é como um rio; ela é mais 
como uma árvore. Não se move na direção da unidade, 
mas na direção oposta, e as criaturas separam-se cada 
vez mais umas das outras, à medida que se 
desenvolvem em perfeição. O bem, à medida que se 
aprimora, torna-se cada vez mais diferente, não 
somente do mal, mas também de outro bem. Eu não 
creio que todos os que escolhem caminhos errados 
perecem; mas seu resgate consiste em serem 
colocados de volta no caminho certo. Uma soma errada 
pode ser corrigida: mas apenas fazendo o caminho de 
volta até você encontrar o erro e continuando a partir 
desse ponto, nunca simplesmente prosseguindo. O mal 
pode ser desfeito, mas não pode “desenvolver-se” em 
bem.O tempo não o cura. O encanto deve ser desfeito 
pouco a pouco, “com palavras murmuradas de trás 
para frente, com poder de cindir” — ou então, não será 
desfeito. Ainda será uma coisa ou outra. Se insistirmos 
em manter o Inferno (ou mesmo a Terra) não veremos 
o Céu; se aceitarmos o Céu, não conseguiremos reter 
nem mesmo a menor e mais ínfima lembrança do 
Inferno. Acredito, na verdade, que qualquer homem 
que alcançar o Céu descobrirá que aquilo a que 
renunciou (mesmo se tiver arrancado o seu olho 
direito) não ficou perdido; que a essência do que 
realmente estava buscando, mesmo no seu desejo mais 
corrompido, estará ali, muito além das suas 
expectativas, esperando por ele nos “Lugares Altos”. 
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Nesse sentido, será verdade para aqueles que 
completarem a jornada (e para ninguém mais) que o 
bem é tudo e o que Céu (sic) está em toda parte. 
Todavia nós, deste lado da estrada, não devemos 
tentar antecipar essa visão retrospectiva, Se o 
fizermos, é provável que sejamos enredados pela falsa 
e desastrosa idéia de que tudo é bom e de que 
qualquer lugar é o Céu. (LEWIS, 1983, p. 15-16) 

A moral de O Grande Abismo, que é múltipla e una ao mesmo 

tempo, pode ser assim resumida: esse mundo é transitório e cheio de 

ilusões, mas isso não significa que nada seja real. Pelo contrário, 

nossa busca perene é pela Verdadeira Realidade e, quando nos 

entregamos espontaneamente e por inteiro a Ela, por sua própria 

graça e não por algum mérito ou direito nosso, ela se entrega a nós 

incondicionalmente, atraindo-nos para ela desde o primeiro instante, 

ainda neste mundo. Assim, a morte passa a ter um sentido 

esperançoso, diria até “encantador”. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Assim a perspectiva lewisiana da vida terrena, começa desde 

que começou a imperar a “ordem” da morte, ou seja, desde a queda, 

até o “passamento”, quando ingressaremos na verdadeira ordem, 

como ele mesmo explica, depois da sua ressurreição: 

... a feiticeira pode conhecer a Magia Profunda, mas 
não sabe que há outra magia ainda mais profunda. O 
que ela sabe não vai além da aurora do tempo. Mas, se 
tivesse sido capaz de ver um pouco mais longe, de 
penetrar na escuridão e no silêncio que reinam antes 
da aurora do tempo, teria aprendido outro sortilégio. 
Saberia que, se uma vítima voluntária, inocente de 
traição, fosse executada no lugar de um traidor, a mesa 
estalaria e a própria morte começaria a andar para 
trás... (LEWIS, 1997, 156) 

Não é para menos que essa é considerada uma das formulações 

mais brilhantes da literatura a respeito do mistério da morte e da 
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vida, inclusive por teólogos de gabarito, que consideram as Crônicas 

de Nárnia, por exemplo, o mais puro tratado de teologia cristã. 

Na formulação de Lutero no sermão mencionado, lê-se: 

Deus me prometeu e me deu um sinal certo de sua 
graça nos sacramentos: a vida de Cristo venceu a 
minha morte em sua morte; sua obediência aniquilou 
meu pecado em seu sofrimento; seu amor destruiu 
meu inferno em seu desamparo... Quanto a quem 
assim faz alarde e se apóia nos sacramentos, sua 
eleição e predestinação virá por si, sem preocupação e 
esforço (1987, 394). 

Outra pista flagrante para entendermos a concepção que Lewis 

tinha de bem e mal, vida e morte, nos é dada em Anatomia de uma 

Dor, escrita logo após a morte de sua amada, Joy. Depois de chamar 

Deus de “palhaço”, “sádico cósmico” e “viviseccionista”10, dentista ou 

veterinário, metáforas já usadas anteriormente em O Problema do 

Sofrimento, e de questionar o consolo que a religião possa trazer, ele 

conclui: 

Duas convicções diversas a respeito do todo 
pressionam-me cada vez mais o espírito. Uma é a de 
que o Veterinário Eterno é ainda mais inexorável; a 
outra, de que as possíveis operações ainda sejam mais 
dolorosas do que nossas elucubrações mais graves 
podem prever; mas há outra, segundo a qual “tudo 
acabará bem”... As imagens do Sagrado facilmente se 
tornam imagens sagradas – sacrossantas. Minha idéia 
de Deus não é uma idéia divina. Ela deve ser 
despedaçada. Ele próprio a despedaça. Ele é o grande 
iconoclasta (LEWIS, 2006 b, 81-2) 

Encerramos com uma reflexão de carta não publicada, escrita 

poucos meses antes da morte de Lewis, que resume todo o 

pensamento do autor sobre o assunto: 

Imagine-se como sementinha pacientemente 
hibernando enterrada na terra; à espera do 
afloramento no tempo que o jardineiro achar melhor, 

 
10 Pessoa que faz experiências arriscadas e às vezes sob tortura com animais. 
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para o mundo real, para o verdadeiro despertamento. 
Suponho que toda a nossa vida presente, quando 
olharmos para trás, a partir daí, não parecerá mais, do 
que um devaneio sonolento. Este é o mundo dos 
sonhos. Mas o galo está para cantar. E está mais 
próximo agora, do que quando eu comecei a escrever 
esta carta. (Lewis, 1980, 187) 
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LONGE DO PLANETA FICÇÃO 
 O INSÓLITO NA LITERATURA FICCIONAL 

DE C S LEWIS 

LEÃO Neto, João Valente de Miranda11 

RESUMO: CS Lewis escreveu uma Trilogia Espacial na qual 
despontam, em ordem cronológica, os livros “Longe do Planeta 
Silencioso”, ‘Perelandra’, e “Esta Força Medonha”. São obras que 
poderiam ser consideradas “ficções comuns”, não fossem dois 
intrigantíssimos aspectos que as colocam no patamar literário mais 
honroso, não das livrarias e bibliotecas, mas aquele da vida que imita 
a arte e pasma todos nós. Tal qual sonhos que sonhamos com um 
grau de realismo tão forte que nos faz um dia ter presenciado um 
fato concreto em nossa vida e depois o lembrarmos apenas como se 
o tivéssemos sonhado. Aliás, esta mescla cambiante entre o vivido e 
o sonhado é parte integrante do gigantesco quebra-cabeças da 
Criação, que Lewis tanto explorou em inúmeras outras obras, 
inclusive naquelas não ficcionais. Este é o espírito de CS Lewis, para 
não dizer que seu estilo “plagia” outros autores que também nos 
fazem sonhar ou temer, confessamente. Todavia, com tantas 
credenciais a abordar da personalidade e da obra do mestre irlandês, 
o dado mais intrigante de sua “ficção” espacial é justamente o seu 
caráter factível, ou melhor dizendo, plausível, com o qual podem se 
debater leitores mais ou menos qualificados, mas todos 
desconcertados com o achado. 

PALAVRAS-CHAVE: Ficção, Plausível, CS Lewis, Trilogia, Marte, 
Astronomia. 

INTRODUÇÃO: 

O fato de um profícuo autor cristão ter escrito uma obra do 

gênero ficção, eivada de incursões sérias e profundas na área mais 

“elevada” da Astronomia (a saber, a exobiologia12), falando como se 

fosse um cientista de vanguarda da equipe mais honesta da NASA 

(dizem que isto não existe), será para sempre uma notícia 

 
11  João Valente de Miranda LEÃO Neto (ICRE); eatjvs@gmail.com. Teólogo, pelo Instituto de Ciências 
da Arquidiocese de Fortaleza. 
12 Ramo da Astronomia que se dedica às pesquisas sobre a vida extraterrestre. 

O insólito em Língua Inglesa – Simpósios – Dialogarts – ISBN 978-85-86837-88-3 



61 

 

surpreendente, não apenas para os fãs do escritor, mas até para 

alguns cientistas, que tenderão a tomar a obra como mera ficção ou a 

desconfiar da honra de seus colegas de profissão, os quais, 

parecerão, a partir dali, corrompidos pelos poderes que os 

patrocinam. Este exato ponto será a tônica de todo o roteiro de 

viagem literária dos leitores da Trilogia de CS Lewis, os quais 

perderão praticamente toda a viagem se não estiverem preparados 

científica e espiritualmente para se aprofundar na questão da 

Plausibilidade, como sugerida pelo próprio autor, confessando 

acreditar que apenas um por cento de leitores atenderiam a estas 

condições. 

O QUE COMPORTA A TRILOGIA 

Os indivíduos que se aventurarem na leitura da Trilogia Espacial 

de CS Lewis serão, basicamente, de dois tipos: os que chamaremos 

de “avisados” (aqueles que têm conhecimento científico suficiente 

para ilustrar os dados involuntariamente omitidos na narrativa 

lewisiana e que conseguirão investigar outros dados ali sugeridos) e 

os que entenderemos como “desavisados”, referindo-se aos leitores 

comuns – por assim dizer – que jamais ou raramente tenham 

enveredado por uma investigação mais profunda da Astronomia, e 

que tenham comprado a Trilogia apenas por curiosidade ou por 

gostarem de CS Lewis. 

Este ponto de partida é imprescindível para a “aventura” 

embutida no enredo da Trilogia, conquanto se deva encará-la como 

aquele tipo de denúncia alardeada ainda dentro do período de vida de 

seus denunciados, ou antes de se completarem os 50 (cinqüenta) 

anos previstos na lei da quebra de sigilo oficial da maioria dos países 

do Primeiro Mundo. O melhor exemplo será dado aqui referindo-se ao 

ano de 2013, mais precisamente em 23 de novembro daquele ano, 

quando se completarão cinqüenta anos da morte de John F. Kennedy 
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e a lei americana prevê liberação do toda a documentação relativa ao 

estranhíssimo assassinato do presidente. Nem é preciso dizer que 

tocar no assunto antes de jubilado o prazo fatídico, é correr um risco 

à-toa, vez que os possíveis envolvidos (ou alguns deles) ainda 

estarão vivos, e certamente com poder suficiente para promover 

retaliações ou a desmoralização da fonte, coisa até preferível nas 

modernas técnicas de desmentidos oficiais. 

Assim também será no caso da narrativa subliminar da Trilogia 

Espacial de CS Lewis. E devemos tomar dois anos como datas 

prováveis para uma hipotética liberação da verdade, a título de 

raciocínio instrutivo da informação anterior. Noutras palavras, se e 

somente se o caso narrado por Lewis tivesse todas as características 

do Caso Kennedy, então poderíamos entender que em cinqüenta anos 

a lei permitisse uma divulgação massiva do ocorrido, embora 

pensemos, até mesmo do Caso Kennedy, que a data 2013 não será 

respeitada, uma vez que a informação simplesmente horrorizará toda 

a população mundial, e por isso deve ser mantida em segredo “per 

omnia saecula saeculorum”. Para que, afinal, pôr em risco a paz 

mundial, ou a quietude dos inocentes, revelando uma trama tão 

macabra que parecerá finalmente a mais aterrorizante ficção? Logo, 

devemos esperar sentados, e sem fé. 

Eu dizia que poderíamos tomar dois anos como data imaginária 

para a liberação da verdade por trás da Trilogia, e eles são os 

seguintes, com suas forçadas e respectivas explicações. Ano 2013: 

porque a morte do autor da Trilogia também se deu em 1963, e 

justamente no mesmo dia e mês de JFK. Mas esta data teria, já no 

seu nascedouro, uma espécie de “desmoralização a priori”, uma vez 

que partiria da morte do autor da suposta ficção, e não da data do 

Evento em si, que conteria a verdade protegida. Logo, a data mais 
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lógica e correta para incidir a lei do jubilamento do sigilo seria 1992! 

Portanto, há 8 (oito) anos atrás!13 

Assim, portanto, um evento ocorrido em 1942 teria recebido o 

grau máximo de “Above Top Secret” pelo Governo, não o governo 

norte-americano ou inglês, mas um Governo Mundial secreto, que 

muitos estudiosos chamam de “governo invisível”, incluindo apelidos 

como “Conluio”, “Shield”, “Octopus”, etc., por aqueles que tal 

governo chama de “lunáticos”, gente como ufólogos e esotéricos mais 

bisbilhoteiros. 

Este é, com efeito, o conteúdo da Trilogia por uma abordagem 

verossímil ou que contemple a plausibilidade do Evento-X; e, devido 

à exigüidade deste resumo, devemos limitá-la a estes meros 

parágrafos, convidando o leitor, no máximo, a reler a Trilogia com a 

visão descondicionada por esta possibilidade, desde que auxiliada por 

uma boa bagagem científica de Astronomia não-oficial (Lewis dizia 

que os astrônomos, a rigor, nunca se entendem o suficiente para 

divulgar uma ciência ao nível da massa laica, ou, como nós dizemos, 

que eles não têm liberdade de expressão como mereciam ter). 

Finalmente, uma outra recomendação poderia ser dada de 

passagem, a saber, a leitura do livro “O Destinograma”, que as 

editoras virtuais <www.agbook.com.br> e 

<www.clubedeautores.com.br> publicaram recentemente, sendo esta 

sugestão a nossa humilde contribuição para o esclarecimento dos 

fatos que nada esclarecem. 

OUTROS DADOS INTRIGANTES ENVOLVIDOS 

“O fato de um autor ter se dirigido à fonte-mãe de todos os 

fatos estranhos deste Planeta e de lá ter extraído informações acerca 

                                                            
13 ...Devido ser ali que se completaram os 50 anos do Evento central apontado pela Trilogia, o qual 
chamaremos de “Evento-X”, com o “X” indicando o mesmo grau de estranheza dado por Chris Carter no 
seriado “Arquivo X”. 
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de um Grande Evento mais estranho ainda, no qual certa rotina de 

viagens foi necessária para a sua concretização, e quando, precisando 

explicar tudo como mera ficção, foge prudentemente das páginas do 

livro e incita a perplexidade dos leitores (só 1% de leitores) 

oferecendo-lhes atalhos e janelas abertas a mistérios ainda mais 

profundos, como se dissesse: ‘Querem obrigar Deus a descer do Céu 

e dar uma prova de si mesmo para nós? Então entrem por esta porta 

mágica e descubram o que está lá dentro, por trás de muitos casacos 

de peles’. Ou seja: para explicar um mistério que poderia ‘inquietar’ 

um adolescente e assustar os pais deles, Lewis não dá trégua e 

adiciona mais um mistério ou a parte mais funda do mesmo mistério, 

que se desdobra em outros mil mistérios!... Lembro que um pavor 

semelhante nasceu no coração dos pais cristãos que viram seus filhos 

assistirem Harry Potter e passarem a crer na Magia, sem que nada 

pudesse ser feito em relação a proibir a ‘novidade’ do novo 

‘bruxinho’, a não ser contrapor a consciência imatura à maturidade 

do Evangelho, se é que os pais a tinham. Mas isto aconteceu com 

Harry Potter: com a Trilogia Espacial de Lewis não foi assim! Ao invés 

de ajudar a diminuir a crença, Lewis a reforçou, como se não se 

importasse com os efeitos ‘delirantes’ de incursões em castelo de 

bruxas!. Porém este seria o meu Lewis: ‘o menino CS Lewis que 

escreveu para o menino JV, com aquela saborosa irresponsabilidade 

das crianças no trato das coisas que dão medo aos adultos’.” 

Não é possível ir até os confins do pensamento de CS Lewis, tal 

como não é possível, à mais avançada das ciências, chegar até à 

boca de um buraco-negro (ou pelo menos próximo de seu “horizonte 

de eventos”) e afirmar, taxativamente, que ali se encontram as 

matérias “x” e “y”, já que estariam diante de uma zona literalmente 

“sem lei” e sem referências, conquanto tudo nas cercanias foge aos 

modelos conhecidos de leis que regem toda a física alcançada pela 

nossa Ciência. Num lugar onde o tempo está parado, ou nascendo, ou 
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morrendo, ou migrando, ou interagindo com um outro universo (vide 

“Teoria das Cordas”), e onde o próprio espaço está sendo criado 

naquele instante, ou surgindo de um outro espaço paralelo, nada 

pode ser afirmado ou esperado, naquilo que seria a região mais 

paradoxalmente “democrática’ de todo o cosmos, onde a opinião de 

ninguém poderia ser mais ou menos certa do que a de outrem, 

independente do grau de sapiência do interlocutor. Só John Gribbin, 

talvez, poderia dar a sua opinião e acertar, supondo tratar-se aquela 

região de uma zona de “sucção cósmica”, visível do nosso lado do 

espaço, a qual, ultrapassada, nos faria sair num “jorro cósmico” do 

outro lado, onde os habitantes de lá teriam chamado a mesma ‘zona 

horizonte-de-eventos’ de “explosão de uma galáxia” ou de uma 

estrela super-massiva, como um buraco-branco. 

O mistério abordado pela Trilogia Espacial de CS Lewis é algo 

sinistramente semelhante aos enigmas inavaliáveis do horizonte de 

eventos do Big-bang, e é assim que seus leitores devem encarar, em 

primeira mão, a aventura de lê-la com isenção, sem o “pré-conceito” 

de assumi-la previamente como ficção. Qualquer outra leitura será 

um desastre, do ponto de vista da justiça cósmica. Ou melhor, será 

um lixo, e de nada adiantará perder tempo – talvez um longo tempo 

– com os escritos de Lewis. 

Até porque o próprio Lewis pode não ter visto quase nada do 

horizonte de eventos e um leitor “lunático”, com a mente lá nas mil e 

uma noites, poderia ser o “missing link” do descortinamento de uma 

ocorrência da qual a Humanidade só tomaria conhecimento após a 

extinção da biosfera terrestre. Isto não é nada impossível. O próprio 

biógrafo de Lewis, Walter Hooper, certa vez admitiu (em vídeo-

entrevista), a possibilidade de uma descoberta literária ser inédita 

para todo mundo e comportar uma verossimilhança inaudita, que 

passou despercebida até do próprio autor. 
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O pouco que Lewis viu do mistério e, sobretudo, dos riscos que 

corria ao expô-lo, já o levou a tomar algumas atitudes que frustram 

os amantes da ficção e comovem os leitores preparados dentro do 

percentual apontado por Lewis (1%), uma vez que todos eles 

entendem perfeitamente a omissão motivada pela ameaça e 

certamente teriam feito exatamente o que Lewis fez, ou seja, usando 

de sua habilidade literária, narrar os fatos como ficção, ou como um 

“faz de conta” das denúncias que precisam apenas de um boato para 

marcar a vida do denunciado. Na política brasileira vemos isso muito 

bem: se alguém se torna candidato a um cargo político de primeiro 

escalão, pode apostar que um mínimo deslize – uma mentirinha boba 

– que a mídia divulgue, mesmo sem provas, é suficiente para 

macular uma imagem para sempre, no incrível poder que as más 

notícias têm sobre as boas. 

O simples boato sussurrado de verossimilhança subliminar na 

narrativa de Lewis é tão poderoso que promove duas reações nos 

leitores: (1ª) 99,99% não o enxergam ou fingem não tê-lo visto ou 

preferem convencer-se a si mesmos de que entenderam mal a 

insinuação; (2ª) 0,001% ficarão para sempre marcados pela alusão, 

encarando-a como o mais belo conto de fadas de sua infância 

perdida, com a inquietude de seu coração a ser afogada pela bulha 

infeliz da suposta maturidade dos adultos. E assim, pode-se ver que a 

sutil insinuação – sem pleonasmo – será sepultada com o leitor, 

esperando o dia em que à Humanidade seja despida a grande cortina 

de fumaça que envolveu a História Oficial, revelando finalmente a 

tremenda ilusão de separação entre o real e o imaginário. 

Toda esta charada entre o real e o mistério (que são irmãos 

gêmeos), Lewis fez brilhar no Terceiro Livro da Trilogia, chamado 

“Esta Força Medonha”, ampliando ainda mais a sua autodefesa 

perante o Governo Invisível que impõe o silêncio, de tal modo que 

aquele sujeito “intrometido”, que apareceu sorrateiramente no 
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primeiro livro, agora nem sequer é aludido, embora se sinta a sua 

presença em algumas poucas passagens onde Lewis deixa escapulir 

um olhar mais pessoal às cenas narradas. Para deixar o terreno assim 

bem arado para o próximo “narrador”, Lewis parece deixar a 

narrativa nas mãos do personagem “Mark”, único capaz de ter 

recebido de Deus todos os dados das cenas onde não esteve 

necessariamente presente, ora auxiliado por sua esposa (Jane), ora 

auxiliado pelos amigos do Dr. ER, o professor Ransom, ali 

apresentado com mais outros pseudônimos (“Dr. Fisher King, o 

aleijado, etc.”), numa prova do esforço de Lewis para camuflar ainda 

mais uma história que o mundo precisava receber como estória, sob 

ordem do clima de ameaça sofrido por Lewis. 

E pelo visto, o clima foi de tal modo assustador que Lewis 

incluiu na narrativa outros eventos, alguns de aparência infantil 

(como um urso ‘que quase fala’, um rato que entende de ‘mímica’, 

animais que obedecem ordens para remontar uma Torre de Babel, 

etc.); outros com uma dimensão quase tão colossal ou até ‘maior’ 

que o próprio Evento-X (como uma espécie de “apocalipse” no 

interior da Inglaterra), e tudo isso como pistas falsas ou despistes 

para desviar os olhares mais atentos dos leitores que porventura 

tivessem a milagrosa oportunidade de ler aquilo tudo, sem terem 

sentido “enjôo” ou tédio com os vários capítulos iniciais do Terceiro 

Livro, que Lewis teria “estragado” com descrições enfadonhas e 

ocorrências frugais aparentemente inúteis ou desnecessárias. 

O MÉTODO LEWISIANO DE NARRATIVA SOB AMEAÇA 

CS Lewis tinha uma consciência muito aguçada, e visceralmente 

movida pela honestidade imposta pelo Espírito do Deus que ele 

descobriu relutantemente em sua conversão. Isto certamente o levou 

ao seu maior drama pessoal, na hora em que decidiu escrever a 

Trilogia. Isto é: se ele tinha que contar ao mundo aquilo tudo, como 
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contar sem contar? Como dizer que aquilo tudo era uma mera 

invenção de sua mente, e ao mesmo tempo deixar um ou alguns 

caminhos para não perder aquele 1% (0,001%) de leitores nos quais 

as insinuações das entrelinhas tocariam o sono de suas almas? Talvez 

tenham chegado a Lewis até mesmo dúvidas relativas à própria 

incerteza da vontade de Deus de revelar aquilo, antes de um 

calendário cósmico predefinido e só conhecido pelo próprio Deus, 

como Jesus respondeu quando lhe perguntaram quando seria o fim 

do mundo. No final, em conversa com ER, parece que este convenceu 

Lewis de que aquilo não poderia, de qualquer forma, ser omitido, ou 

que os benefícios produzidos pela revelação daquilo no coração 

daquele raro leitor seriam superiores ao benefício de manter o caso 

em sigilo. Foi isto o que ensejou à Humanidade a bênção daquela 

leitura, a qual poderemos inclusive assumir como “mais uma mera 

ficção encontrada nas bibliotecas da Terra”. 

O que fez Lewis? Lewis deixou toda a narrativa depender de um 

só momento de coragem assumida, ao final do livro 1 (“Longe do 

Planeta Silencioso”), talvez até frustrando algum coração. Porém 

deixou sua narrativa salpicada de pequenos sinais de veracidade (que 

ele chamou de “indícios”), os quais comportam surpresas sem fim no 

conjunto de surpresas da Trilogia, sendo a maior delas a 

“homodiegese14 do mistério”, que usa de continuísmo realista para 

apontar mistérios ainda mais profundos por trás de todos os “rastros” 

que o leitor se der ao trabalho de investigar. 

Aqui chegamos ao impasse mais estranho de toda a aventura 

por Lewis narrada. Porquanto qualquer escritor responsável, 

sobretudo quando querendo fazer uma reportagem séria ou quando 

usando do método da homodiegese, tenderia a seguir um processo 

 
14 Método de criação ficcional onde o autor não apenas se coloca dentro da obra, mas prova estar todo o 
enredo inserido na História real como se o mesmo tivesse ocorrido e a narração fosse um documentário 
oficial. Esta é a explicação de Rolland Barthes, o qual não quis, em nenhum momento, favorecer 
episódios reais de coincidências entre as histórias testemunhadas e as estórias imaginadas. 
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de simplificação paulatina da trama sob sua responsabilidade, 

iluminando e facilitando as coisas para seus leitores, como manda a 

lógica da teoria geral da comunicação e da excelência da linguagem, 

a saber, escrever cada vez mais simples e claro para ajudar a 

comunicar o que se quer, de fato, tornar conhecido. E lembremos: 

Lewis é (era) um lingüista e sabia muito bem a necessidade de uma 

comunicação clara, sem deixar o assunto difícil mais complicado do 

que já é em sua essência. 

Não foi isso o que Lewis fez. Ele comunicou o ocorrido em 

detalhes, ou na detalhística mais minudente da Trilogia (como 

demonstrou Edgar Allan Poe em seu “Mascara da Morte Rubra”), 

concatenou todos os desdobramentos ocorridos na trama reportada, 

especificou e explicou em minúcias a vida e/ou obra de cada 

personagem e ainda garantiu que nenhum deles era alegórico, em 

sua introdução mistagógica. Porém acima disso tudo, o que tornou a 

hipótese da verossimilhança mais plausível é que, aludindo fatos 

estranhos ao longo do enredo, apontou, no fundo de cada um deles, 

mistérios ainda mais profundos e difíceis, com três sentidos 

absolutamente instigantes. Senão vejamos. 

Em primeiro lugar, apontar para algo mais atordoante por perto 

quando estamos atordoados é uma ótima maneira de desviar a 

atenção daquilo que nos choca dentro de nós, tal como um pisão no 

pé pode aliviar, ao menos temporariamente, uma dor de cabeça que 

uma pílula não foi capaz de curar. É a velha tática de jogar um boi 

velho e doente dentro do lado esquerdo do rio, para chamar todas as 

piranhas para lá e a boiada poder passar tranqüila pelo lado direito 

(daqui surgiu a expressão “boi de piranha”, que batizará o uso da 

1ª tática). Assim, então, os mistérios inseridos aleatoriamente nas 

extremidades de cada trama enredada podem servir de “boi de 

piranha” para que o mistério central não seja tão visualizado quanto 

deveria, ou pelo menos que não o seja na visão de TODOS os leitores 
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ou daqueles a quem não interessa de modo algum revelar o segredo 

maior. 

Em segundo lugar, a inclusão de vários assuntos para os quais 

a ciência não deu e não pode dar uma resposta seria, em último caso, 

uma espécie de salvaguarda da imagem do próprio Lewis, no caso de 

uma descrença mundial reforçada por alguma trama maquiavélica do 

Governo invisível. E funcionaria mais ou menos assim: quando o 

(dês)governo mundial percebesse o risco que corre com a divulgação 

do Evento-X, e tendo toda a comunidade científica nas mãos, sairia 

imediatamente ao mundo e à mídia com uma bombástica descoberta 

astronômica (quase sempre uma fraude), a qual contivesse todos os 

ingredientes de uma sumária desmoralização das bases científicas da 

história revelada. Um exemplo seria uma prova “concreta” forjada de 

uma aceleração drástica na velocidade de rotação de Marte e a 

completa destruição de sua presumida biosfera, ocorrida ainda na 

época de Percival Lowell, o que inviabilizaria qualquer insinuação de 

vida sobre e sob o planeta vermelho. O leitor vê que isto é uma coisa 

perfeitamente plausível, e as horrendas tempestades de areia estão 

aí para provar essa hipótese, que só não foi engendrada nestes 

termos por falta de um modelo teórico viável para enganar todos os 

astrônomos amadores que investigam Marte, dia e noite, no mundo 

todo. Esta seria a tática da “autoridade de mãe”, que entendemos 

aqui como a “Mãe-Ciência” e o choque de uma verdade científica 

definitiva em confronto com um relato pessoal, que sempre culmina 

com a descrença no ‘relatante’. Lewis poderia ser protegido por esta 

“Mãe” por apontar, noutros livros e em sua vida pessoal, alguma 

grande obra de caridade com a qual o mundo o admirasse além da 

conta, ou a tal ponto que uma desmoralização da “Mãe” não afetaria 

em nada os seus negócios literários e nem a sua fé. 

Em terceiro lugar, os vários mistérios paralelos encontrados nas 

extremidades de cada trama podem (e devem, certamente) servir de 
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outras pontes de contato entre o mistério-mor e seus investigadores, 

como um passaporte e uma autorização do Alto para abrir o caminho 

principal da trama revelada. É como se os “deuses” dissessem que 

não conhecem bem quem seguirá aquele caminho, e que um ótimo 

meio de conhecer tal pessoa seria ver o quanto ela se esforçará para 

conseguir chegar até eles; e mais ainda, ver quantos mistérios aquela 

pessoa aprenderá antes de chegar à porta daquele que jamais seria 

revelado. Neste segundo caso em particular, a tática seria a da 

“princesa difícil”, cujo pai ciumento e rei, ao conhecer os 

pretendentes de sua filha, desse-lhes permissão para noites e noites 

de diversão com outras mulheres (não necessariamente na cama), 

até que um só pretendente surgisse como um líder nato, sóbrio e fiel, 

que tivesse conhecido todas as moças, mas apenas na condição de 

um amigo casto que as fizesse alcançar aquele ponto de iluminação 

onde se encontrassem consigo mesmas. A tática da princesa difícil 

então permitiria uma qualificação mais elevada do pretendente ao 

mistério, ao mesmo tempo em que o deixaria maduro e/ou 

“escaldado” para com os revezes frequentemente encontrados no 

âmago de todos os enigmas. 

Um exemplo de mistério insolúvel inserido propositalmente no 

decorrer de um outro mistério nos livros de CS Lewis pôde ser visto 

em sua série “As Crônicas de Nárnia”, livro 1, “O Sobrinho do Mágico” 

(ou “Os anéis mágicos”). Ora, as Crônicas de Nárnia tratam 

essencialmente da abertura divina para viagens aos universos 

paralelos, empurrando o leitor não apenas para dentro de um 

guarda-roupa mágico, mas para o mistério da “Teoria das Cordas”, 

com a qual a ciência pós-moderna vem se debatendo seriamente 

agora, com sérios ferimentos, e vendo urso de gola para assimilar e 

entender. Não admire o leitor então que, logo no primeiro livro 

(último a ser escrito), quando Lewis foi encurralado por uma 

pergunta infantil e teve que dar uma resposta – aos leitores mais 
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curiosos – para o mistério da origem dos anéis, o mestre irlandês, ao 

invés de contar uma historinha boba como a do nariz do pinóquio, ou 

uma mais boba ainda, como a do fim das viagens à Lua, na verdade 

atirou no rosto dos leitores um mistério ainda mais difícil, porquanto 

remonta à época “pré-pré-histórica”, ou de antes da atual raça 

humana, cuja investigação é quase impossível à Ciência pela 

impossibilidade inexorável desta de chegar às fontes originais da raça 

terrestre anterior a atual. Esta mesma tática, a da princesa difícil, 

Lewis usou na Trilogia, quando fez os seus leitores voltarem a 

investigar os mistérios do planeta vermelho e descobrirem, pasmos, 

que até a inexistência de vida inteligente em Marte está longe de ser 

uma afirmação científica definitiva, não sendo raro encontrar, mesmo 

no meio de astrônomos corruptos, quem afirme que uma resposta 

conclusiva neste sentido só poderá ser dada quando astronautas 

descerem pessoalmente em Marte. 

Se usando a tática da princesa difícil tais raciocínios ganham 

peso, o mesmo não poderá ser dito por outra ótica, ainda que Lewis 

tivesse usado apenas o recurso do boi de piranha e descartado a 

autoridade de mãe. Entretanto e a rigor, mesmo com as três 

estratégias em mãos, o leitor mediano da Trilogia não teria a menor 

chance de pensar diferente, e se encaminharia inexoravelmente para 

a categoria dos leitores ‘comuns’ de Lewis, não dando a ela qualquer 

importância além da admiração pela genialidade e beleza da 

literatura lewisiana. Em qualquer hipótese menos otimista, o Evento-

X teria sido definitivamente enterrado aqui, sem qualquer chance de 

ressurreição. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A aventura de Elwin Ransom ou Fisher King ao longo de toda a 

Trilogia Espacial de CS Lewis, nos apresenta aquilo que poderíamos 

chamar de meta-aventura (por conter enredos dentro de enredos 
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acerca do enredo central) ou tão somente o mega-evento que 

chamamos “X”, que ainda enfrenta inimigos terríveis fora da Ciência, 

tal como esta um dia enfrentou este mesmo inimigo: a igreja, ou a 

visão religiosa do mundo, pela ótica da interpretação monossêmica 

do Cristianismo institucionalizado. 

Como a igreja se levantaria contra uma mera obra de ficção? É 

óbvio que não se levantará se a Humanidade inteira continuar 

pensando que a Trilogia é uma mera ficção (assim também se 

aquietará a Ciência). Porém o ponto-de-vista religioso oficial, cujos 

interesses se agigantam prioritariamente na questão do poder político 

sobre as massas e no financeiro como forma de perpetuação do 

poder, se sentirá seriamente ameaçada por uma revelação como a do 

Evento-X, pois este pressupõe a existência não apenas da vida 

extraterrestre (por isso o medo que a igreja sempre teve da 

ufologia), mas do modelo de liberdade e santidade que põe em 

cheque a própria moral papal, cujas atitudes quase sempre 

comportam atos inconfessáveis no plano do espírito. Se há uma 

revelação de verdade digna de canonização e esta não veio pelos 

trâmites cristãos oficiais, evidentemente será rebatida e combatida, 

levando seu divulgador à execração pública, pior do que a que 

sofreram Lutero e outros reformadores. E se CS Lewis mereceria tal 

destino, o que não dizer de um homem cuja obra foi tão 

extraordinária que a própria Bíblia teria feito menção? Como não 

(per)seguir alguém que teria estado no “terceiro Céu”? 

Eis que aqui estamos muito Longe do Planeta Ficção. Como 

muitos disseram, a realidade é muitas vezes mais estranha do que o 

sonho, e este tem a estranha mania de se mostrar incapaz de ser 

desmentido pelo futuro. A humanidade já mudou várias vezes desde 

que o mundo é mundo, e Platão testemunhou isso. Os ciclos da 

natureza jamais perderam o seu direito de ir e vir, e o Criador jamais 

deixou de endossar tal direito. O tempo presente tem dado sinais de 
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que estamos vivendo o estertor de um longo ciclo de dor e 

sofrimento, o qual comporta a boa nova de uma surpresa iminente. 

Lewis disse que a Natureza é uma ótima anfitriã, e jamais se fechou 

ou foi fechada para não receber visitantes de fora, sobretudo se são 

os visitantes ilustres de além-sonho. Quando o dono da peça 

aparecer no palco a peça acabou, e tudo se fará novo, pois no porvir 

não existirá mais a palavra fim. Como o Evento-X apontou para o 

Evento Extraordinário da Ressurreição da própria Terra, não há razão 

para supor que haja qualquer valor nos desentendimentos humanos, 

assim como não há qualquer valor na crença de que Lewis e nós 

mesmos estivemos falando, esse tempo todo, de mera ficção. 
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MITO, CONTO DE FADAS E ESPIRITUALIDADE 
HUMANA UMA ABORDAGEM DO MITO NA LITERATURA 

DE FANTASIA E FICÇÃO DE C S LEWIS E TOLKIEN 

VASCONCELLOS, Marcio Simão de15 

RESUMO: Nossa proposta, nesta comunicação, é tratar da 
importância e da relação existente entre mito, conto de fadas e 
espiritualidade humana, a partir de uma perspectiva multidisciplinar, 
que estabeleça um diálogo entre a teologia, a literatura e as Ciências 
da Religião. Tendo a fenomenologia da religião como ponto de 
partida, analisaremos, de forma breve, o mito e sua estrutura 
literária, para então tratarmos do uso e do valor da literatura de 
fantasia (em especial, os contos de fada). Por fim, investigaremos 
textos de C S Lewis e de J R R Tolkien, ambos escritores que lidaram 
com esse gênero literário, analisando tanto suas obras ficcionais 
como acadêmicas. Nosso objetivo é perceber que a mesma estrutura 
literária presente nos mitos surge nas obras de fantasia e ficção dos 
autores mencionados anteriormente, e que, dessa forma, esse gênero 
literário se relaciona intimamente com a espiritualidade do ser 
humano. 

PALAVRAS-CHAVE: mito; contos de fada; espiritualidade; C S 
Lewis; J R R Tolkien. 

ABSTRACT: Our proposal, in this communication, is to address the 
importance and the relationship between myth, fairy tale and human 
spirituality, from a multidisciplinary perspective, establishing a 
dialogue between theology, literature and the sciences of religion. 
With the phenomenology of religion as a starting point, we will briefly 
examine the myth and its literary structure, then study use and value 
of fantasy literature (especially fairy tales). Finally, we will investigate 
texts from CS Lewis and JRR Tolkien, both writers who have dealt 
with this literary genre, examining both their academic and fictional 
works. Our goal is to realize that the same literary structure present 
in myths appears in the works of fiction and fantasy of the authors 
mentioned above, and, as such, this literary genre is closely related 
to human spirituality. 

KEYWORDS: myth, fairy tales, spirituality, C S Lewis, J R R Tolkien. 
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O insólito em Língua Inglesa – Simpósios – Dialogarts – ISBN 978-85-86837-88-3 



77 

 

UMA INTRODUÇÃO: ESPIRITUALIDADE DOS CONTOS DE FADA 

Que relação existe entre espiritualidade e contos de fada? Uma 

possível resposta é fornecida por uma perspectiva multidisciplinar – 

unindo em diálogo a teologia e a literatura – que busque lidar com 

esse tipo específico de textos literários, e a partir daí, elaborar pontes 

de diálogo intertextual. Este é o objetivo desta comunicação: a partir 

da lente fornecida pela Teologia e pela Fenomenologia da Religião, 

relacionar o mito com a literatura de fantasia e ficção, apresentado-

as como possíveis expressões da espiritualidade humana. 

Deveríamos nos questionar se esta afirmação corresponde a 

uma possibilidade. Este gênero literário é capaz de tocar em aspectos 

tão profundos e necessários à vida humana, como sua relação com o 

Sagrado? Nossa proposta é responder afirmativamente: a 

espiritualidade pode ser demonstrada através de gêneros literários 

tão incrivelmente imaginativos como esse, fato que pode ser 

comprovado a partir da análise da obra de ficção de diferentes 

autores que lidam com o gênero. Dentre estes autores, e como foco 

da nossa análise, investigaremos textos de Clive Staples Lewis e de J 

R R Tolkien, com o objetivo de encontrar em suas obras de ficção e 

fantasia elementos que expressam a espiritualidade humana. 

Portanto, abordaremos, de forma breve, o mito a partir do 

instrumental fornecido pela Fenomenologia da Religião; trataremos 

do uso e do valor da literatura de fantasia e ficção (incluindo os 

contos de fada); e por fim, apresentaremos como essa relação se 

evidencia nos textos de Lewis e Tolkien. 

O MITO EM ANÁLISE FENOMENOLÓGICA E LITERÁRIA 

Para a linguagem contemporânea, mito revela-se uma palavra 

ambígua, com um sentido negativo, e outro positivo. Negativamente, 

o mito é entendido como algo falso, uma mentira ou ilusão, o oposto 
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da verdade racional. Falar de mito, nesse sentido, implica em 

considerá-lo como referindo-se a algo “que não pode existir 

realmente” (ELIADE, 2007, p. 8), e os povos que acreditavam em 

mitos eram considerados, invariavelmente, como inferiores, pois, 

afirmava-se, os mitos eram fruto da “fantasia brincalhona e do 

inconsciente” (CROATTO, 2004, p.184). 

Positivamente, contudo, e especialmente a partir da segunda 

metade do século XX, o mito tem sido compreendido por diferentes 

pesquisadores como um reflexo metafórico da própria atividade 

criadora e imaginativa do ser humano. Ou ainda, como uma “história 

verdadeira, e, ademais, extremamente preciosa por seu caráter 

sagrado, exemplar e significativo” (ELIADE, 2007, p. 7). O mito 

revela uma experiência do objetivamente transcendente (CROATTO, 

2004, p. 200), descobrindo uma realidade ontológica que não pode 

ser acessada pela experiência lógica superficial. 

É importante perceber que considerar o mito como um engano 

ou uma mistificação revela um erro do intérprete que assim o 

compreende. Na verdade, “a ambigüidade da linguagem que [o mito] 

utiliza decorre da plenitude do simbólico, não da sua insuficiência” 

(CÉSAR, 1988, p. 38-39). Em outras palavras, é a incapacidade 

humana de retratar aquilo do que o mito fala que gera a necessidade 

de utilizá-lo. Nesse sentido, o mito é 

a expressão simbólica, por imagens, de valores. (...) 
Abrangendo uma totalidade dificilmente apreensível de 
modo direto e imediato pela consciência discursiva, o 
mito sintetiza, recorrendo ao símbolo, conteúdos que se 
referem às mais profundas aspirações do ser humano: 
sua sede de absoluto e de transcendência, sua 
deslumbrada busca de plenitude. (CÉSAR, 1988, p. 37) 

A partir dessa compreensão, pode-se afirmar a mitologia como 

poesia, como elemento metafórico presente na linguagem humana. 

Ela aponta para algo que não pode ser descrito pela linguagem, isto 
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é, para a verdade última que não pode ser transposta em palavras. 

Nesta categoria, o mito é um vetor de significados que podem ser 

expressos apenas por meio da linguagem mítica; os mitos só podem 

ser interpretados por novos mitos e os símbolos por ele expressos, 

pela sua própria natureza, são intraduzíveis em outra linguagem 

(JASPERS, 1958, p. 16). É a presença do mito na história que 

concede a ela algo de incondicional. “O mito”, nas palavras de 

Kierkegaard, “traduz a idéia de Eternidade no Tempo e no Espaço” 

(EÇA DE ALMEIDA, 1988, p. 64). Sendo assim, ele possui uma 

múltipla possibilidade de interpretação; a linguagem mítica é plural, 

frutífera e sempre aponta para algo além dela mesma. Ou ainda, 

como bem expressou Joseph Campbell, “os mitos são infinitos em sua 

revelação” (CAMPBELL, 1990, p. 157). 

Ao serem inseridos em um tempo e espaço específicos, a 

incondicionalidade presente no mito é subtraída, mas não anulada. 

Assim, os mitos tornam-se veículos de uma mensagem 

transcendente, daquilo que nos toca incondicionalmente (TILLICH, 

2002, p. 37). Dessa forma, o incondicional – incapaz de ser expresso 

por outra forma de linguagem – é percebido pelos sentidos através 

da linguagem mítica; as irrupções do Sagrado no mundo dos homens 

são descritas por ele. E são as explicações fornecidas pelo mito à 

essas irrupções que fornecem sentido à existência humana. Por essa 

razão, pode-se afirmar que o mito serve para tornar concreto o que 

de outra forma permaneceria abstrato. Não é uma mentira, engano 

ou falsidade; antes, o mito é “um modo de falar, ver e sentir 

dimensões da realidade inatingíveis racionalmente, dando-lhes 

significado e consistência” (NOVASKI, 1988, p. 25). 

Dessa forma, o mito pode carregar símbolos que apontam para 

o transcendente, indicando o sentimento de surpresa e mistério 

diante do que é inconcebível para os seres humanos. A linguagem do 

mito carrega uma riqueza de pensamento e sentido que é capaz de se 
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retraduzir em significados novos em cada contexto histórico-cultural. 

Múltiplas imagens surgem de sua presença. Justamente por isso é 

que se pode afirmar, como dissemos acima, que o mito não significa 

mentira, engano ou falsidade. Antes, é uma linguagem universal 

usada para revelar, por meio de figuras, símbolos e arquétipos, tudo 

o que não se viu como ocorrência, ainda que se reconheça como 

realidade. Em outras palavras, o mito se relaciona com o 

incondicional, com a experiência do Sagrado, que não pode ser 

enquadrada nem esgotada pela limitada voz humana. É preciso 

lembrar que a linguagem religiosa é simbólica e polissêmica por 

natureza. A fé resultante dessa experiência do Sagrado surge quando 

o ser humano se conscientiza do infinito de que faz parte, “mas do 

qual ele não pode tomar posse como de uma propriedade” (TILLICH, 

2002, p. 11). Desta percepção nascem os mitos. Por isso, o mito está 

intimamente ligado à linguagem religiosa e à espiritualidade humana. 

A LITERATURA DE FANTASIA E O CONTO DE FADAS COMO 
VEÍCULOS PARA O MITO 

O mito, enquanto expressão do Incondicional, pode ser 

percebido por determinados tipos de literatura. A poesia, por 

exemplo, é metáfora por excelência da realidade que o mito encerra. 

Outro gênero literário que funciona como veículo para a expressão do 

mito é a literatura de fantasia e de ficção científica, incluindo também 

os contos de fada. Dois autores que trataram desse tema – 

justamente por também terem sido escritores de literatura fantástica 

e ficção – foram J R R Tolkien e C S Lewis. 

Para Tolkien, há uma íntima relação entre mito e o processo da 

imaginação (que produz fantasia) que é uma característica do ser 

humano. Tolkien chama esta característica essencial de subcriação, 

isto é, a capacidade do ser de construir, tanto quanto possível, um 

mundo subordinado, com suas próprias regras, que lhe é próprio. Em 
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seu poema Mythopeia, Tolkien desenvolve este conceito de 

subcriador, uma tarefa destinada ao homem por seu Criador. 

Mythopoeia fala de criação e imaginação. Tudo o que foi criado – 

árvores, montes, estrelas etc – foi nomeado por seres humanos, 

graças à sua capacidade imaginativa. Ora, se tais coisas são 

nomeadas, seus nomes são invenções humanas sobre realidades 

existentes. De igual forma, segundo Tolkien, o mito é uma criação 

humana sobre a verdade. E embora falho e, às vezes, opaco e 

desfigurado, o mito ainda retém em si mesmo fagulhas da verdadeira 

luz, da eternidade e do Mistério que é o Deus criador. Assim, ao criar 

mitos e usá-los para refletir sua própria realidade, o ser humano 

exerce seu direito intrínseco, imaginativo, de reproduzir em sua 

criação aquilo que pode ser percebido, ainda que não plenamente, do 

caráter de seu próprio Criador. Aliás, para Tolkien, este é o valor da 

Fantasia. Como ele expressou em seu poema, “este é o nosso direito: 

criamos pela lei na qual fomos feitos” (TOLKIEN, 2006, P. 62). 

Em sua palestra Sobre histórias de fadas, Tolkien novamente 

advoga a imaginação humana como arte subcriadora, na busca por 

definir o que são contos de fadas. Segundo ele, histórias de fadas são 

indescritíveis, apesar de não serem imperceptíveis ao ser humano 

(TOLKIEN, 2006, p. 16). Percebe-se, nelas, a presença de algo 

estranhamente familiar, apesar de ser impossível dissecá-lo. As 

histórias de fada geram o prazer da subcriação, e também fazem 

nascer o consolo do final feliz, o que Tolkien chama de eucatástrofe: 

a “repentina ‘virada’ jubilosa” (TOLKIEN, 2006, p. 77). Trata-se 

daquela faceta essencial ao bom conto de fadas: a afirmação da 

esperança de um bom final, mesmo em meio a uma existência de 

sofrimento, pesar e fracasso. Aquilo que críticos literários definem 

como o desfecho da história, Tolkien relaciona com o evangelho 

cristão – a transmissão das boas novas – que faz surgir a Alegria, e 

que consagra, definitivamente e plenamente, o “final feliz” como 
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desfecho de toda a história humana. Para Tolkien, o nascimento de 

Jesus Cristo é a eucatástrofe da história humana; a sua ressurreição 

é a eucatástrofe da história da Encarnação. Tudo a respeito dessa 

história está permeado de alegria (TOLKIEN, 2006, p. 80). Assim, 

para Tolkien, o mito, enquanto reflexo criativo das mais importantes 

aspirações humanas – sua sede por transcendência e pelo Absoluto – 

cumpre-se na encarnação de Cristo. Nesse evento da fé cristã, o mito 

verdadeiro desceu ao mundo dos homens e se tornou fato entre eles. 

A Palavra se fez carne. 

Outro autor que tratou do valor da literatura de fantasia e sua 

relação com a espiritualidade humana foi o escritor irlandês C S 

Lewis. Aliás, esta relação fez parte essencial do processo de 

conversão à fé cristã que Lewis experimentou. Foi a literatura de 

fantasia o que, primeiramente, conduziu Lewis ao encontro com o 

Mistério e o Incondicional. Ao ler a saga do Rei Olaf, de Longfellow, e, 

em especial, uma passagem específica – “Ouvi uma voz que gritava, 

Bálder, o Belo, está morto! Está morto...” – Lewis foi “elevado a 

regiões vastíssimas do céu setentrional, e desejava com intensidade 

quase doentia algo que jamais poderá ser descrito (salvo que é frio, 

amplo, austero, pálido e distante)...” (LEWIS, 1999, p. 24). Lewis 

chama esta sensação de Alegria, um desejo ou um anseio 

inconsolável, uma saudade por algo que ultrapassa até mesmo a 

própria sensação; um sentimento de nostalgia que marca uma 

presença constante em toda a obra literária de Lewis, bem como em 

sua vida. A Alegria, em si mesma, era sinal para outra realidade, para 

a qual ela despertava o desejo. Em sua autobiografia, Lewis cita 

diversos autores e livros que, em maior ou menor grau, trouxeram 

lampejos da Alegria. Dentre estes, talvez, o principal tenha sido 

Phantastes, de George MacDonald, um conto de fadas que produziu 

um grande impacto na vida de Lewis e que, conforme ele afirmou, 

batizou sua imaginação. 
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A proposta de Tolkien a respeito do mito e sua relação com a 

imaginação e a realidade, por sua vez, gerou um grande alívio em 

Lewis. Acostumado a dividir sua consciência entre pólos 

aparentemente irreconciliáveis – sua imaginação ativa e 

abundantemente criativa e seu intelecto que descartava tais histórias 

como mentiras – Lewis percebeu que história e mito podiam 

caminhar juntos, pois ambos, em última análise, eram compostos da 

mesma matéria. Em suas palavras,  

(...) o Mito em geral não é simplesmente a 
incompreensão da história (como pensou Euhemerus) 
nem ilusão diabólica (como acreditavam alguns dos 
patriarcas) nem mentira sacerdotal (como julgavam os 
filósofos do iluminismo), mas, na melhor das hipóteses, 
um vislumbre real embora mal focalizado da verdade 
divina percebido na imaginação humana. (LEWIS, 
1984, p. 126) 

Da mesma forma que Tolkien, Lewis também articulou relações 

entre o mito e a espiritualidade cristã. Segundo ele, a história 

narrada nos evangelhos exige do ser humano não apenas uma 

resposta religiosa e histórica, mas também imaginativa. E a 

imaginação, para Lewis, possui papel importantíssimo para uma visão 

coerente do mundo, além de ser extremamente valiosa para a 

elaboração de uma literatura de qualidade. Como crítico literário, 

Lewis podia afirmar que a “boa fabulação” era uma parte essencial da 

literatura. Segundo ele, a criação de um artista reflete a mesma ação 

criadora de Deus, e a semelhança entre a experiência cristã e a 

meramente imaginativa não é acidental; ambas refletem a verdade 

celestial. 

Para Lewis, o mito serve como meio de se experimentar 

realidades últimas que só poderiam ser compreendidas como 

abstração. Quando inseridos numa história, os princípios existentes 

em um mito poderiam ser percebidos de forma mais concreta. Sendo 

assim, e concordando com as palavras de Eliade, um “mito se torna o 
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pai de inumeráveis verdades no nível abstrato. Mito é a montanha da 

qual as diferentes correntes surgem, as quais se tornam verdades 

aqui embaixo no vale.” (LEWIS, 1996, p. 343). Em se tratando da 

história cristã, a doutrina da encarnação, para Lewis, deve receber 

especial atenção, pois é por meio dela que o mito “desce do céu” e 

entra na história. 

Agora, conforme o mito transcende o pensamento, a 
Encarnação transcende o mito. O coração do 
Cristianismo é um mito que também é um fato. O velho 
mito do Deus que Morre, sem deixar de ser um mito, 
desce do céu das lendas e imaginação para a terra da 
história. Isso ocorre numa data específica, num lugar 
específico, seguido de conseqüências históricas 
definidas. Passamos de um Balder ou um Osíris, 
morrendo sem que ninguém saiba quando nem onde, 
para uma Pessoa crucificada histórica (nessa ordem) 
sob Pôncio Pilatos. (LEWIS, 1996, p. 343) 

Entretanto, realizar essa correlação entre mito e espiritualidade 

cristã não significa abandonar a dimensão mítica. O que se tornou 

fato, como Lewis compreendia, foi um mito que carregou consigo 

para o mundo dos fatos todas as propriedades de um mito. Isso 

implica, em outras palavras, redescobrir e cultivar a linguagem do 

mito como algo essencial tanto à experiência humana com o Sagrado 

como à sua atividade e produção imaginativa expressa nas Artes, o 

que, obviamente, também inclui, no nosso caso específico, a 

literatura de fantasia e ficção científica, e os contos de fada. 

Todas essas características estão sobejamente ilustradas nas 

obras de Tolkien e Lewis. Ambos souberam utilizar-se de mitos para 

subcriar mundos, relacionando-os com nossa própria realidade. E, 

seja, por exemplo, em O Senhor dos Anéis, ou em O Silmarillion, de 

Tolkien, como em As Crônicas de Nárnia ou O Grande Abismo, de 

Lewis, bem como em outras obras desses autores, percebe-se a 

presença de aspectos relacionados à espiritualidade humana. As suas 

obras de fantasia e ficção não ignoraram esse aspecto fundamental 
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para os homens e mulheres; antes, pelo contrário, foram construídas 

sobre este anseio tão humano que é a busca pelo que não se pode 

enquadrar apenas racionalmente16. Vale lembrar que a experiência 

do Sagrado não é irracional, mas sua racionalidade não segue os 

parâmetros propostos pela razão iluminista. (ROCHA, 2008, p. 127).  

G K Chesterton afirmou certa vez que o valor dos contos de 

fada não é ensinar que existem dragões, mas sim revelar que eles 

podem ser vencidos. Os contos de fada, e de fantasia em geral, 

apresentam lições valiosas para a construção do humano. 

Poderíamos, a título de exemplo, destacar a idéia presente em 

Cinderela, que é a mesma expressa no Magnificat de Maria: os 

humildes serão exaltados. Ou então, lembrar-nos da lição de A Bela e 

a Fera, afirmando que uma criatura precisa ser amada antes de ser 

amável. Mas, além disso, os contos de fada também despertam em 

seus leitores um anseio por algo diferente, intraduzível, 

incomunicável por outra via que não seja a própria literatura 

fantástica. A leitura desse gênero comove, perturba e enriquece toda 

a vida de quem o lê, levando-o (a) a possuir a 

vaga sensação de algo que está além de seu alcance, e, 
longe de tornar insípido ou vazio o mundo exterior, 
acrescenta-lhe uma nova dimensão de profundidade. O 
menino não despreza as florestas de verdade por ter 
lido sobre florestas encantadas: a leitura torna todas as 
florestas de verdade um pouco encantadas. (LEWIS, 
2009, p. 747) 

Este encantamento com o mundo é igualmente proposto pelo 

mito. Sua linguagem é essencial para a expressão da religiosidade 

humana. Na verdade, o encontro com o Mistério, com o Sagrado só 

pode ser expresso por meio de metáforas. A realidade última é 

inalcançável, a não ser através da lente proporcionada pelo mito. 

 

16A esse respeito, sugerimos a leitura do livro VASCONCELLOS, Marcio Simão de. O Canto de Aslam: 
uma abordagem do mito na obra de C S Lewis. São Paulo: Editora Reflexão, 2010. 175 p. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Reafirmamos, aqui, a necessidade do mito para a expressão e 

vivência da espiritualidade humana. A experiência do Sagrado só 

pode ser transmitida por meio de metáforas. A linguagem religiosa é 

simbólica e polissêmica por natureza. E os mitos criados para explicar 

o mundo são portadores dessa linguagem. Sendo assim, utilizar-se 

da imaginação humana para elaborar histórias é dar espaço à essa 

linguagem fundamental aos seres humanos. Talvez, seja nesse 

sentido, que contos-de-fada, fantasia ou de ficção científica podem 

vir a ser instrumentos para o cultivo da espiritualidade humana. 

O mito persiste no imaginário dos homens. Quando 
menos se espera ele surge no meio de um cenário 
profano, dessacralizado, esterilizado da idéia do 
absoluto. Instaura-se sutilmente (nem sempre, às 
vezes, aparece com veemência) nos meandros de 
nossa cultura e de nossas artes. (TRIGO, 1988, p. 117) 

Ora, se é assim, então é importante observarmos com atenção 

a produção cultural humana, pois é nela que surgem os lampejos da 

eternidade sobre o tempo. Dentre esta produção cultural, como 

afirmamos, queremos destacar a literatura de fantasia, os contos de 

fada, e a ficção científica como um tipo de literatura que se aproxima 

dos aspectos transcendentais encontrados nas narrativas propostas 

pelo mito. Ainda nas palavras de Godoi, 

O “fantástico” é a hesitação experimentada por um ser 
que só conhece as leis naturais, face a um 
acontecimento aparentemente sobrenatural. Há o real e 
o imaginário e esta hesitação entre eles criada pelo 
artista, cria o efeito do fantástico. (...) O fantástico é o 
mito. (TRIGO, 1988, p. 118) 

As narrativas e criações de C S Lewis são claros demonstrativos 

dessa relação entre a linguagem do mito e a literatura de fantasia. 

Seus livros de ficção – como O grande abismo; a Trilogia Espacial 
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(composta pelos livros Além do Planeta Silencioso, Perelandra, e 

Aquela Força Medonha); Till We Have Faces [Até que tenhamos 

rostos]; e as Crônicas de Nárnia – possuem diversos elementos 

característicos do mito. 

Se for assim, redescobrir as histórias de encantamento no 

cotidiano humano é tarefa necessária para dar sentido à vida. Como 

disse G K Chesterton: “Se não amais os mitos, não amais os homens” 

(CHESTERTON, 1934, p. 97). E, poderíamos completar: negligenciar 

este gênero da literatura significa abandonar uma rica dimensão da 

vida e da espiritualidade humana. 
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NARRATIVAS AUTORREFERENCIAIS DAS ESCRITORAS 
MIGRANTES: VERDADE E FICÇÃO NA OBRA DE  

JULIA ALVAREZ. 

PEREIRA, Alice de Araujo Nascimento17 

RESUMO: A utilização das histórias pessoais na composição de 
romances é uma estratégia comum na literatura contemporânea, 
especialmente na pós-colonial. Escritoras como Julia Alvarez, que 
imigraram jovens de países Caribenhos para países hegemônicos 
como os Estados Unidos, condensam em suas narrativas ficcionais 
suas próprias experiências de deslocamento e fragmentação. Estes 
são os denominados romances autobiográficos, no qual verdade e 
ficção se mesclam de tal maneira que a linha entre eles é embaçada. 
Este tipo de escrita autorreferencial na pós-modernidade deve levar 
em consideração a nova concepção da identidade como fluida e como 
um processo sempre incompleto, além da memória como repleta de 
ausências e sujeita a reinterpretações a luz do presente. Este 
trabalho pretende investigar e analisar os motivos e as implicações 
de tal escrita no contexto da literatura diaspórica e como fato e ficção 
coexistem nesse espaço de negociação, onde o mais importante não 
é dintinguí-los, mas questionar tal definição. 

PALAVRAS-CHAVE: romance autobiográfico, literatura pós-colonial, 
identidade híbrida, Julia Alvarez, diáspora. 

ABSTRACT: The use and abuse of personal histories in the weaving 
of fictional narratives is a common trait amongst post-colonial works. 
Writers such as Julia Alvarez, who migrated at a young age from 
underdeveloped countries to hegemonic ones such as the USA, have 
often condensed in their novels their own experiences of 
displacement and fragmentation. These are considered the 
autobiographical novels, in which truth and fiction are mingled and 
intertwined in a way that the line between them becomes blurry. In 
post-modernity, this sub-genre must take in consideration the new 
conception of identity as fluid, always in process, and memory as full 
of gaps, as well as subjected to new interpretations in the present. 
This paper intends to investigate and analyze the reasons and 
implications of these writings in diasporic literature. Additionally, we 
intend to argue how fact and fiction coexist in a space of negotiation 

 
17 Alice de Araujo Nascimento PEREIRA (UERJ); alice_cp2@yahoo.com.br 
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where the most important isn´t distinguishing one from the other, 
but questioning both. 

KEYWORDS: autobiographical novel, post-colonial literature, hybrid 
identity, Julia Alvarez, diaspora. 

INTRODUÇÃO 

É comum encontrarmos na literatura diaspórica 

contemporânea, romances em que os autores utilizem dados 

autobiográficos em suas narrativas. O que nos leva a questionar, qual 

a intenção deste uso? E quanto daquilo que lemos é verdadeiro? Qual 

o limite entre verdade e ficção neste contexto muito específico de 

deslocamento, no qual a memória é repleta de ausências e 

descontinuidades; e a identidade, fragmentada? E como conciliar fato 

e ficção quando tal definição pode ter implicações diferentes nas 

culturas dos sujeitos híbridos? 

Este traço comum do uso de histórias pessoais talvez parta da 

necessidade que estes escritores têm de transmitir suas experiências 

de deslocamento e fragmentação para seus leitores. Outra hipótese, 

que consta no texto O espaço autobiográfico de Leonor Arfuch, é que 

esse uso da própria história seja sintoma da própria modernidade, a 

corrente obsessão com o “tempo real” ou com “o que realmente 

aconteceu” e existe como “proteção inequívoca da existência, da 

mítica singularidade do eu” (ARFUCH, 2010, p. 74). Ela também 

afirma que as escritas sobre a própria vida constituem um “espaço 

autorreflexivo decisivo para a consolidação do individualismo como 

um dos traços típicos do Ocidente”(ARFUCH, 2010, p. 56). De 

qualquer maneira, devemos levar em consideração o contexto em 

que essas narrativas foram escritas, isto é, levar em conta as 

identidades hibridas, os deslocamentos dos migrantes, além do 

desafio das barreiras entre o real e o fictício, característico de 

narrativas pós-modernas. 

Flávio Garcia, Marcello de Oliveira Pinto, Regina Silva Michelli (orgs.) 



92 

 

Trabalhamos aqui, mais especificamente, com escritoras que 

migraram ainda jovens de países ditos “Terceiro Mundo” para países 

considerados desenvolvidos e hegemônicos, como Estados Unidos. A 

escritora Julia Alvarez, que emigrou com sua família da República 

Dominicana para os EUA aos dez anos escreveu dois romances que 

podem ser considerados autobiográficos, How the García girls lost 

their accents e !Yo!, e mais tarde publicou uma autobiografia 

chamada Something to Declare e é neles que focarei este trabalho, 

utilizando simultaneamente teoria literária sobre escritas 

autorreferenciais e teoria socais sobre pós-colonialismo e diáspora. 

ROMANCE AUTOBIOGRÁFICO 

Faz-se necessário primeiramente estabelecer qual é a diferença 

entre autobiografia e romance autobiográfico. Ambos estão inseridos 

no espaço biográfico, o que Phillippe Lejeune define como 

reservatório das formas diversas em que as vidas se narram e 

circulam. Mas considerações teóricas se fazem necessárias para 

diferenciá-los. Lejeune define autobiografia como “uma narrativa 

retrospectiva em prosa que uma pessoal real faz da sua própria 

existência, quando focaliza sua história individual, em particular, a 

história da sua personalidade” (LEJEUNE, 1975, p. 14), mas defende 

que para que um texto seja considerado uma autobiografia deve 

estabelecer o pacto autobiográfico, ou seja, deve haver “identidade 

de nome entre o autor (cujo nome está estampado na capa), o 

narrador e a pessoa de quem se fala.” (LEJEUNE, 1975, p. 24). 

Lejeune contrapõe a autobiografia ao romance autobiográfico, pois 

neste, o leitor suspeita que a vida do personagem é exatamente igual 

ao do autor, porém ele diz que são textos fictícios, por mais que haja 

graus de semelhança entre autor e personagem a autobiografia, ao 

contrário “não comporta graus: é tudo ou nada” (LEJEUNE, 1975, p. 

25). Outras características atribuídas ao romance pessoal por 
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Phillippe Gasparini são: sua ambigüidade, isto é, ela pode ser 

recebida tanto como ficção quanto como autobiografia; e sua 

capacidade de fazer coexistir dois códigos aparentemente 

antagônicos, respeitando-os e denunciando-os, simultaneamente, 

num espaço de negociação (GASPARINI, 2004, p. 13,14).  

Segundo muitos teóricos, há uma peça fundamental na 

diferença entre esses dois gêneros: o leitor. Ruth Kluger afirma que 

quem escreve o romance pede ao leitor que lance mão de 

conhecimentos prévios antes da leitura da sua versão dos fatos e que 

o impacto que este romance causa provém deste conhecimento 

anterior ou da adivinhação de que pelo menos uma parte da narrativa 

é verdadeira (KLÜGER, 2009, p. 21). Ela também argumenta que 

nem sempre importa se um fato narrado foi inventado ou se ocorreu, 

porque transmite uma verdade mais profunda de uma maneira ou de 

outra, e essa é possivelmente a verdade da ficção (KLÜGLER, 2009, 

p.28).    

Lejeune postulou que as autobiografias, ao contrário da ficção e 

por inferência o romance autobiográfico, são textos que se propõe a 

espelhar a realidade que pode ser verificada, Porém, ao levarmos em 

consideração os romances pessoais, a questão dos limites entre 

ficção e realidade é mais complexa. Qual é o limite entre o ficcional e 

o real? Klüger afirma que, em se tratando de relatos pessoais: “a 

linha divisória entre história e ficção pode ser tênue, mas ela existe”, 

porém esta divisão é estabelecida no “ contrato entre autor e leitor, 

em particular, a expectativa deste se voltada a fato ou ficção” 

(KLÜGER, 2009, 21). O leitor tem suas próprias expectativas ao ler 

romances autobiográficos, mas o que leva os autores a escrevê-los? E 

que questões são levadas em consideração nessa escrita de si? 
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UMA QUESTÃO DE IDENTIDADE 

A questão da fidelidade, ou seja, de que momento o “eu” se 

torna uma  identidade definida sobre a qual se pretende escrever, é 

constantemente levantada ao se discutir narrativas autobiográficas. 

Arfuch expõe em seu texto os posicionamentos de Starobinski e 

Mikhail Bahktin. O primeiro coloca que o eu que escreve é diferente 

do eu ao que o texto se refere, logo o conteúdo pode escorregar para 

o plano da ficção, por mais que se deseje dizer a verdade. Já Bakhtin 

defende que o estranhamento entre narrador e personagem na 

autobiografia não difere da distância entre o narrador e personagem 

de qualquer outro texto ficcional, porque acreditava que não existe 

“coincidência entre a experiência vivida e a totalidade artística” 

(ARFUCH, 2010, 55).  

É relevante também discutir subjetividade e identidade no que 

tange as narrativas autorreferenciais. Se no passado, a identidade 

era tida como coesa, imutável e estável, hoje ela já é percebida como 

“produção, que nunca está completa, mas sempre em processo” 

(HALL, 1990, 234). Isto se reflete nas escritas autorreferenciais, 

especialmente no contexto diaspórico. Stuart Hall define os sujeitos 

híbridos como aqueles que mantêm fortes vínculos com seus lugares 

de origem e suas tradições, todavia sem a ilusão de um retorno ao 

passado (HALL, 2006, p. 88). No romance de Alvarez How the Garcia 

girls lost their accents, a personagem Yolanda, que pode ser vista 

como alter-ego da autora, não sente que pertence nem a cultura 

norte-americana nem na sociedade Dominicana, e este sentimento de 

não-pertencimento torna a narrativa do “Eu” fragmentada, dividida 

entre duas línguas e duas culturas. 

Hall também afirma que identidade cultural são os pontos de 

identificação, não são essenciais, mas uma questão de 

posicionamento, estas identidades são construídas dentro dos 
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discursos da história e da cultura (HALL, 1990, 237). O sujeito 

diaspórico, já que se encontra no entre-lugar das influências 

ocidentais, especialmente estadunidenses, assim como na resistência 

contra sua tendência homogeneizadora, encontra-se em um 

interstício. Esta ambivalência acaba por gerar: 

Identidades culturais que não são 
fixas, mas que estão suspensas, em 
transição, entre diferentes posições, 
que retiram seus recursos ao mesmo 
tempo de diferentes tradições 
culturais; e que são produto desses 
complicados cruzamentos e misturas 
culturais que são cada vez mais 
comuns no mundo globalizado” 
(HALL, 2006, p. 88)   

A escritora Julia Alvarez nasceu nos Estados Unidos, mas aos 

três meses, seus pais Dominicanos retornaram à terra natal, onde 

Julia passou seus primeiros dez anos. A família viu-se forçada a sair 

do país para garantir sua segurança, já que seu pai era cúmplice de 

um plano para assassinar o ditador Rafael Trujillo. Desta maneira, a 

autora passou a viver na interseção entre duas culturas e duas 

línguas e em sua autobiografia Something to Declare, ela liga essa 

ambivalência à sua carreira, afirmando “I´m a Dominican-American 

writer. I´m mapping a country that is not on the map, and that´s 

why I´m trying to put it down on paper” (ALVAREZ, 1998, 173).   

Hibridismo cultural é uma das diferenças entre as autobiógrafas 

clássicas e as contemporâneas, e não só em como estas são escritas, 

seus temas e estratégias, porém em como são estudadas. O uso de 

dados autobiográficos ou mesmo a escrita de uma autobiografia por 

escritoras pós-coloniais são de certa maneira, subversivas, se 

considerarmos que os modelos clássicos destas são masculinos e 

Ocidentais: As Confissões de Rousseau ou Confissões de Santo 

Agostinho. Apesar das diferenças de lugar, cultura e momento 

Flávio Garcia, Marcello de Oliveira Pinto, Regina Silva Michelli (orgs.) 



96 

 

histórico, o “Eu” destas autobiografias eram racionais, agenciados e 

coesos, cuja subjetividade está enraizada em uma história de 

privilégio (SMITH&WATSON, 1998, p. 17). A tradição autobiográfica 

do Ocidente acredita no senso comum de identificação de um ser 

humano com o outro, o que coloca qualquer um na posição de 

autobiógrafo potencial, mas nem todos são “Eu”, pois o sujeitos 

colonizados são vistos como uma coletividade amorfa, na qual o outro 

desaparece como parte de um grupo de corpos indistinguíveis 

(SMITH&WATSON, 1998, p 17).  

Linda Hutcheon explica que todos os eventos passados são 

fatos históricos em potencial, entretanto só se tornam fatos aqueles 

que são narrados (HUTCHEON, 1989. 75). É imprescindível que 

questionemos: quem escolhe os fatos que compilam a História? Em 

geral, podemos afirmar que tal escolha cabe as elites econômicas, 

políticas e intelectuais. Porém podemos considerar tal como Klüger 

que a autobiografia é a forma mais subjetiva de historiografia, 

podendo ser lida como a história em primeira pessoa (KLÜGER, 2009, 

p. 24). Se acrescermos isto às práticas dos autores pós-coloniais, 

podemos defender, assim como Julie Watson e Sidonie Smith, que 

em práticas autobiográficas por autoras de tradição não-ocidentais 

podem autorizar formas alternativas de conhecimento, um relato do 

mundo a partir das margens, que pode modificar tanto as margens 

tanto quanto o centro (1998, p. 20). É claro que escritores 

diaspóricos têm de negociar suas múltiplas afiliações, pois estão em 

uma posição privilegiada e ao mesmo tempo dolorosa, nos 

interstícios. 

OS ROMANCES DE JULIA ALVAREZ 

Podemos afirmar que tanto How the Garcia girls lost their 

accents e !Yo! são romances autobiográficos pois não estão de acordo 

com a definição de pacto autobiográfico feita por Lejeune, já que o 
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nome da autora não é o nome da personagem e não são escritos em 

primeira pessoa, mas as semelhanças entre a terceira irmã, Yolanda 

Garcia e a autora, assim como a história desta família com a de 

Alvarez são muitas: as circunstâncias de seu exílio e suas atuais vidas 

nos EUA, estabelecendo assim os graus de semelhança. Porém, o que 

a autora parece tentar transmitir não é um relato preciso de sua vida, 

mas sim a verdade mais íntima da sua experiência. Além do mais, 

Alvarez afirma em outro ensaio que, para ela, todos os romances são 

mais ou menos autobiográficos e que alguns são mais transparentes 

que outros, atribuindo o interesse por descobrir os fatos dentro dos 

romances ao culto aos escritores (ALVAREZ, 2000,165)  

Embora não seja de nosso interesse investigar o que 

exatamente é fato ou ficção nas narrativas da escritora, alguns 

acontecimentos são relevantes para discutir as consequências do uso 

da história pessoal para literatura diaspórica. William Luis nos ajuda a 

desvendar verdade e ficção na obra de Alvarez ao analisar o romance 

e ensaios da autora. Em um ensaio escrito por Alvarez intitulado “An 

American childhood in the Dominican Republic”, Luis nos informa que 

a autora fornece dados que nos ajudam a separar realidade de ficção 

em seu primeiro romance Ela reproduz alguns fatos no livro, mas 

esclarece outros. Ela explica que nasceu nos Estados Unidos e não na 

República Dominicana como a personagem Yolanda e também dá 

mais detalhes sobre o passado do pai. Em outro ensaio de 1992, 

chamado “Hold the Mayonese” também podemos enxergar as 

semelhanças entre a vida de Yolanda, também personagem em !Yo!, 

na qual ela, assim como a autora se casa com um americano, se 

torna madrasta (LUIS, 200, 843-845) e ironicamente, escreve um 

romance autobiográfico sobre os García. 

Voltando a afirmação de Kluger, que a verdade mais profunda 

pode ser transmitida nas licenças poética de romances 

autobiográficos, há uma cena em Garcia Girls que parece refletir isto 
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perfeitamente. Quando Yolanda toma um filhote de gato de sua mãe 

e o aprisiona, mesmo sabendo que ele não sobreviveria; este 

momento parece uma metáfora para o exílio ao qual a família foi 

fadada. Em nenhum ensaio, Alvarez confirma ou nega a história. Em 

outro momento, quando Yolanda viaja pelo interior da República 

Dominicana sozinha. Quando seu carro quebra e ela encontra dois 

componeses, ela se sente paralisada ao tentar falar em espanhol, 

mas consegue comunicar-se perfeitamente em inglês. Este trecho 

transmite simultaneamente a opressão patriarcal que ela associa à 

língua espanhola e àquela cultura, assim como o poder que a cultura 

americana e a língua inglesa lhe conferem. Como leitores, somos 

levados pela força da narrativa, embora nenhum desses fatos tenha 

de fato ocorrido. É esta força que o autor deve buscar no romance 

autobiográfico. 

Já o romance !Yo!, cujo primeiro capítulo é narrado pela irmã 

mais nova de Yolanda, Sofia, se trata da dificuldade da família García 

em aceitar que a vida da família esteja exposta para o público pelo 

romance escrito por Yolanda, o que gera brigas e desentendimentos. 

Um conflito familiar vivido por Alvarez, sobre o qual ela fala em seus 

ensaios. Assim como Yolanda, Alvarez também se casou com um 

fazendeiro de Vermont, tem uma enteada e não teve filhos.  E é 

irônico que o romance Yo! não seja em primeira pessoa, já que 

significa “eu” em espanhol e é um dos apelidos de Yolanda, mas sim 

as diferentes perspectivas a respeito da personagem, narrado por 

àqueles próximos à ela, como se fosse uma biografia fictícia. Isso 

sugere um questionamento dos limites entre gêneros e entre ficção e 

realidade, além de contestar os limites entre o público e o privado. 

A questão da memória não pode ser negligenciada na discussão 

de verdade e ficção em autobiografias e romances autobiográficos até 

mesmo pelo efeito que essas narrativas têm sobre o leitor. Jorgen 

Straub coloca que a memória não é um mecanismo de 
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armazenamento como uma câmera de vídeo, ela depende da 

interpretação do eu do presente que tenta recordar e pode ser 

reescrito a luz de experiências novas (STRAUB, 2009, 84,85). A 

própria Alvarez comenta a dificuldade da sua família em lidar com os 

seus “correspondentes” ficcionais e com o que eles fizeram ou 

disseram no romance. Há uma parte em que a autora narra os 

acontecimentos do último dia na ilha, o que gerou desentendimentos 

quanto ao que realmente acontecera. Ela pediu a família que cada um 

escrevesse o que e como cada um se lembrava daquele dia, mas 

todas as memórias foram diferentes. Ou seja, como separar o que 

verdadeiramente ocorreu do que foi inventado por um autor? Que 

fatos permanecem na memória e quais são imaginados? Como 

distingui-los? Estas questões possivelmente aproximam romance da 

autobiografia mais que os separa. 

A autobiografia de Alvarez, Something to declare, que, aliás, 

foge à definição clássica do gênero, é uma coletânea de ensaios, 

dividida em duas partes: a primeira sobre sua vida pessoal, e a 

segunda sobre sua formação como artista. A autora dedica-o a seus 

leitores e explica que as perguntas que eles fazem a inspiraram a 

escrever o livro, pois ela tem “algo a declarar”. O título também 

remete a sua identidade híbrida e ao contexto de imigração, já que 

esta é a frase utilizada em aeroportos quando estrangeiros chegam 

ao solo estadunidense.  

É interessante que, através da coletânea, possamos ver que 

embora as experiências dos García e dos Alvarez tenham muitos 

pontos em comum, também há inúmeras diferenças, porém 

percebemos como os sentimentos, conflitos e dificuldades são os 

mesmos, ainda que os fatos não sejam idênticos. Ela declara sobre 

escrever que “esclarece e intensifica, aprofunda e me liga com os 

outros” (ALVAREZ, 1998, p. 300), o que parece de certa forma, 

explicar o porquê da escrita com dados da vida pessoal. 
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O uso de dados da história pessoal é aparentemente uma 

estratégia literária das escritoras diaspóricas, que tanto demonstra o 

questionamento dos limites entre público\privado e realidade\ficção, 

quanto uma afirmação do seu posicionamento e subjetividade, 

buscando a autoridade consagrada do texto escrito e da ficção para 

registrarem suas experiências de marginalização, busca por 

pertencimento e história pelo prisma dos não-privilegiados. Estas 

escritoras conviveram com diferentes sistemas patriarcais, 

discriminação racial, preconceitos e diferenças de classe e religião. 

Julia Alvarez consegue, através de suas narrativas, transmitir sua 

experiência, que não é nem totalmente Americana, nem Dominicana; 

seu crescimento como escritora e seu amadurecimento pessoal. 

Independente do que é verdadeiro ou fictício, a escrita fala por si 

mesma, e cabe aos leitores encontrarem, como afirmou klüger, a 

verdade mais profunda da ficção. 
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PÓS-COLONIALISMO E PÓS MODERNISMO EM  
CHORUS OF MUSHROOMS DE HIROMI GOTO 

FREITAS, Daniela Silva de18 

RESUMO: Chorus of Mushrooms é a história de uma menina 
canadense, filha de imigrantes japoneses. Ela mora com seus pais e 
sua avó numa fazenda de cogumelos em uma cidade pequena nas 
pradarias canadenses. Porém, este romance não é só uma história 
sobre a experiência diaspórica de Muriel e de sua família. Ele também 
é uma história sobre a arte e a habilidade de se contar histórias – 
uma obra de arte metalingüística e polifônica, na qual diferentes 
gêneros textuais se misturam. Chorus of Mushrooms é pós-moderno, 
porque questiona as fronteiras entre fato e ficção e duvida da 
estabilidade e da universalidade de mitos e de contos folclóricos 
tradicionais; é pós-colonial, porque lança luz sobre questões como 
identidade cultural e marginalidade. Este trabalho pretende mostrar 
como o romance combina pós-modernismo e pós-colonialismo em 
seus níveis formal, temático e estratégico. Para tanto, usaremos 
autores como Linda Hutcheon, Julia Watson & Sidonie Smith, entre 
outros. 

PALAVRAS-CHAVE: pós-colonialismo, pós-modernismo, diáspora. 

ABSTRACT: Chorus of Mushrooms is the story of a Canadian girl 
born of Japanese parents. She lives with them and with her 
grandmother in a mushroom farm in a small city in the Canadian 
prairies. But Chorus of Mushrooms is not only a novel about diasporic 
female experience. It is also a book on the art and craft of storytelling 
– a self-reflexive work of art, which includes polyphony and mixes 
different text genres. It is postmodern, for it questions the borders 
between fact and fiction and doubts the stability and universality of 
myths and folk tales. It is postcolonial because it throws light on 
issues such as cultural identity and marginality. This paper tries to 
show how Chorus of Mushrooms combines postmodernism and 
postcolonialism, in its formal, thematic and strategic levels. In order 
to do so, we will use the works of Linda Hutcheon, Julia Watson & 
Sidonie Smith, among others. 

KEYWORDS: postcolonialism, postmodernism, diaspora. 
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Chorus of Mushrooms é a história de uma garota canadense, 

Muriel (que é chamada de Murasaki por sua avó). Ela mora em uma 

fazenda de cogumelos nas planícies canadenses, com seus pais e sua 

avó, ou, em japonês, sua Obāchan. Mas Chorus of Mushrooms não é 

só um romance sobre a experiência diaspórica de Muriel e sua 

família. Ele também é um livro sobre a arte e a habilidade de se 

contar histórias – uma obra de arte metalingüística e polifônica, na 

qual diferentes gêneros textuais se misturam. O livro é pós-moderno 

porque questiona as fronteiras entre fato e ficção e duvida da 

estabilidade e da universalidade de mitos e lendas folclóricas; é pós-

colonial porque traz à tona questões como identidade cultural e 

marginalidade. Este artigo tenta mostrar como Chorus of Mushrooms 

combina pós-modernismo e pós-colonialismo em seus níveis formal, 

temático e estratégico.  

Entre os dois pós há uma diferença fundamental, segundo Linda 

Hutcheon (1991). Diferença esta que o feminismo ajuda a acentuar: 

enquanto o pós-colonialismo possui preocupações políticas e teorias 

de agenciamento que alcançam as esferas de ação social e política 

(assim como o feminismo), o pós-modernismo acaba sendo 

ambivalente, por causa de sua cumplicidade com os domínios 

culturais dentro dos quais ele inescapavelmente existe. O pós-

colonialismo critica o sujeito imperialista, enquanto o pós-

modernismo questiona o sujeito humanista. O feminismo, por sua 

vez, aponta para o patriarcado imbuído em ambos os sujeitos, para a 

chamada dupla-colonização feminina. 

Apesar de suas diferenças, pós-colonialismo e pós-modernismo 

se superpõem de forma considerável em suas preocupações formais, 

temáticas e estratégicas. Hutcheon afirma que: “Questões formais 

como o chamado realismo mágico, preocupações temáticas ligadas à 

história e à marginalidade e estratégias discursivas como a ironia e a 

alegoria são compartilhadas tanto pelo pós-moderno quanto pelo pós-
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colonial.”19 (HUTCHEON, 1991, p.71) Seguindo esta ordem, 

começaremos a analisar o romance a partir de sua forma, seguido 

por seu tema, e depois suas estratégias. 

Em Chorus of Mushrooms, a narradora questiona 

constantemente as barreiras entre fato e ficção. Desde o começo 

questões como verdade, confiança e participação do leitor vêm à 

tona. Há partes em itálico no romance que consistem de um diálogo 

entre a narradora e seu amante, a quem ela se dirige usando a 

segundo pessoa – estabelecendo simultaneamente um diálogo como 

o leitor -, muitas vezes até solicitando a participação deste amante 

(ou do leitor?). Nas páginas um e dois, por exemplo, o amante pede 

que Murasaki lhe conte uma história verdadeira sobre sua Obāchan. 

Ela diz que as pessoas são obcecadas com histórias verdadeiras, mas 

concorda e pede que ele confie nela. Na página doze, em outro 

diálogo como esse, o amante questiona a veracidade da história de 

Murasaki, ao que ela responde: “Vou fazendo a verdade enquanto 

conto” (GOTO, 1994, p.12). Mais à frente, na página cinqüenta e 

cinco, Murasaki diz a seu amante que a verdade em suas histórias 

depende de seu interlocutor (amante/ leitor): se ele acreditar nelas, 

elas serão verdadeiras. Em outro ponto, ela elogia “você” 

(leitor/amante), dizendo que você ouviu e participou muito bem da 

história e que quando for a sua vez de contar uma história, ela lhe 

tratará com o mesmo respeito. Esses são só alguns exemplos de 

como, ao longo do romance, o leitor é forçado a questionar os limites 

entre fato e ficção. Ao mesmo tempo em que a narradora solicita a 

confiança do leitor, ela também pede que ele/ela duvide dela. 

Também é solicitado ao leitor(a) que ele/ela participe ativamente da 

história, construindo seu significado ao desenrolar da narrativa. Desta 

forma, Chorus of Mushrooms nunca terá um significado estável, fixo 

 
19 Esta tradução, como todas neste artigo, são de minha autoria. 
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ou fechado, porque exige a participação do leitor, se constituindo 

como uma obra aberta – o que é muito pós-moderno. 

Aliado à idéia do questionamento das barreiras entre fato e 

ficção está o emprego de uma forma não-tradicional de prática 

autobiográfica. De acordo com Sidonie Smith e Julia Watson (1992), 

o sujeito da autobiografia tradicional é o Homem Humanista, que é 

ontologicamente idêntico a todos os outros “eus”, membro de 

nenhuma raça ou nação, sem sexo ou preferência sexual. “Ao apagar 

a contingência histórica, a serviço de um humanismo universalizado, 

o Homem sem História contém e silencia a heterogeneidade dos 

povos sujeitados.” (SMITH & WATSON, 1992, p.xviii) Isso não é o 

que acontece em Chorus of Mushrooms. Os sujeitos desta ocasião 

autobiográfica – Murasaki e Naoe, sua avó – são mulheres de 

descendência japonesa, que moram no Canadá e lidam diariamente 

com suas duas heranças culturais. Elas estão contando suas 

experiências particulares e singulares. Este é um romance altamente 

localizado, tanto histórica quanto geograficamente. 

Smith e Watson (1992) também afirmam que para separar este 

Homem e seus significados da prática autobiográfica, nós devemos 

fazer três ajustes: Primeiro, precisamos repensar o nosso 

entendimento de versões tradicionais e não-tradicionais deste 

gênero. Segundo, precisamos considerar as flexibilidades das 

fronteiras deste gênero (que envolvem instabilidade genérica, a 

mistura com outros gêneros e o reconhecimento de práticas “fora-da-

lei”). Em terceiro lugar, precisamos lembrar que há outras formas, 

tanto orais quanto escritas, de se contar uma história de vida a 

serem reconhecidas, assim como outras genealogias e outras 

explorações de tradições presentes e passadas para serem escritas. 

Em uma vídeo-entrevista, Goto diz que se apropriou muito de 

suas experiências pessoais para escrever o romance, mas que elas só 

serviram de ponto de partida, foram como uma base sobre a qual ela 
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ergueu sua história. (GUNN & SHALL, 2008). Sabemos que Hiromi 

Goto emigrou do Japão com seus pais aos três anos de idade, então 

ela não é nascida no Canadá, diferentemente de sua protagonista 

Murasaki. Ela também escolheu não dar seu nome à protagonista, 

apesar de o nome de sua avó ter permanecido o mesmo – o que 

claramente desrespeita o pacto autobiográfico. Mas as histórias da 

autora e da personagem também se assemelham em certos pontos: 

no Canadá, sua família tinha uma fazenda de cogumelos, assim como 

os de Murasaki. Nos reconhecimentos do romance, Goto diz: 

No processo de recontar um mito pessoal, eu tomei 
uma tremenda liberdade com a história de minha avó. 
Esse romance é uma partida do fato histórico para as 
dimensões da lenda folclórica contemporânea. E 
deveria quase sempre ser considerado um trabalho de 
ficção. (GOTO, 1994) 

Em outras palavras, o que ela está dizendo é que ela está 

contando a história de sua avó, só que ela a manipulou com um 

objetivo político (pós-moderno, pós-colonial e feminista). E é assim 

que ela acha agenciamento dentro de um sistema de representação 

tão imperialista e totalizante quanto a prática autobiográfica: 

reformando as leis da tradição do gênero; misturando fato e ficção e 

dando voz à história de sujeitos diaspóricos femininos; reconhecendo 

uma outra forma – oral – de se contar uma história de vida; se 

apropriando tanto das tradições Japonesas quanto das ocidentais. Os 

sujeitos da história contada por Goto serão vistos de uma forma mais 

amigável pelo leitor (LIBIN, 2001), exatamente porque a autora está 

contando uma história pessoal, e por isso o leitor confia mais nela. 

Junto com a mistura entre fato e ficção, há também o uso do 

realismo mágico. Misturando o fantástico e o realista dentro de um 

contexto muito localizado e politizado, Chorus of Mushrooms resiste 

mais uma vez ao sistema de representação imperialista totalizante. A 

técnica não está presente em todo romance, mas em algumas partes, 
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geralmente aquelas que se referem a Naoe e sua partida. Tomemos 

como exemplo o momento anterior à partida, quando ela visita a 

fazenda de cogumelos. O lugar é descrito como um ambiente 

molhado, escuro, morno e acolhedor. Ela tira suas roupas e sente “a 

umidade enchendo seu corpo oco” (GOTO, 1994, p.84). E seu corpo, 

que antes foi descrito como “ombros curvados e braços pendentes, 

pélvis pra frente numa postura fraca” (GOTO, 1994, p.84), se torna 

forte, alto e reto; seu cabelo longo e liso pela comunhão com os 

cogumelos. Então, ao entrar nessa atmosfera uterina e, ao se 

conectar com forças elementais, Naoe é nutrida, alimentada e 

reavivada pelos cogumelos – essencialmente japoneses, crescendo 

em solo canadense – e ela está pronta para sair pelo Canadá e se 

tornar Purple. Purple bebe, fuma, pega caronas com estranhos, dirige 

caminhões, faz sexo e é uma peoa mascarada no tradicional rodeio 

de Calgary, o que pareceria impossível para uma avó com sua idade. 

Após sua partida, Naoe mantém uma espécie de vínculo 

telepático com sua neta Murasaki. A conversa delas acontece em 

parênteses ao longo do romance. Lemos que Murasaki significa Purple 

em Japonês (roxo em português), portanto avó e neta dividem o 

mesmo nome, um nome que não é seu nome de batismo, mas outro. 

Isso contribui para a indefinição entre as duas personagens, que 

acontece depois da partida de Naoe. Na página 174, Tengu pergunta 

a Naoe: 

“Então, quem é Murasaki e quem é Purple?” 
“As palavras são diferentes, mas na tradução elas se 
juntam.” 
“Então, você uma tradução de Murasaki e Murasaki é 
uma tradução sua?” 
(...) 
“Esse é um jeito de se ler.” (GOTO, 1994, p.174) 

O emprego da palavra “tradução” é bastante interessante. Ele 

nos lembra do que teóricos pós-coloniais querem dizer com tradução 
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ou hibridismo. Naoe-Purple e Muriel-Murasaki aprenderam a habitar 

duas identidades, falar duas línguas culturais, o que as possibilita 

traduzir de uma cultura para outra e negociar entre elas. Elas 

possuem uma identidade hifenizada: elas recuperaram sua tradição 

Japonesa enquanto também fazem parte da cultura do lugar que elas 

ocupam agora (HALL, 2007). 

O nome que avó e neta dividem é o nome de uma mulher: 

Murasaki Shikibu, que viveu no Japão no final do século 10 e é tida 

como a primeira pessoa a escrever um romance no mundo. Murasaki 

carrega essa tradição ao escrever seu romance canadense altamente 

localizado: se apropriando tanto de elementos da tradição japonesa, 

como os contos folclóricos e os mitos, quanto da cultura canadense, 

como o relevo, o tradicional Rodeio de Calgary e a língua inglesa em 

si. 

O relacionamento de Murasaki com a língua também é uma 

evidência clara de sua identidade hifenizada.  Na página 54, ela se 

dirige a sua Obachan e diz que está grata por ter aprendido Japonês 

depois de sua partida: “porque agora eu tenho duas línguas entre as 

quais eu posso negociar e quando não tem uma palavra em inglês, 

ela vai estar no japonês e se tem algo que falta na sua língua, eu 

posso pegá-la do inglês.” (GOTO, 1994, p.54) Essa citação mostra 

como Murasaki se encontra entre duas culturas e é capaz de se 

alimentar das duas ao mesmo tempo. 

A relação de Naoe com a língua é mais complicada. Ela se 

recusa a falar inglês e finge não saber a língua durante todo o tempo 

que fica na casa de sua filha. Depois da partida, quando ela pega 

carona com um canadense que morou no Japão, Tengu, ela pensa 

que estava falando inglês durante a viagem toda, contudo, ele diz 

que eles estavam falando japonês o tempo todo. Além disso, às 

vezes, quando ouvimos a avó, seja como narradora ou não, ela muda 

do inglês para o japonês. Essa troca de códigos acontece, por 
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exemplo, quando ela nos conta sobre a morte de seu pai; ou no início 

de todo conto folclórico ou mito japonês contado por ela; ou no 

jornal, quando ela dá seu testemunho de como é viver no Canadá, 

sendo japonesa. Em todas estas situações, a impressão que temos é 

que não há palavras em inglês que expressem o sentimento que ela 

quer passar. O engraçado é que nós, leitores que não falamos a 

língua, nunca sabemos o que as frases em japonês significam, afinal, 

nenhum tipo de tradução nos é oferecida – o que, mais uma vez, é 

muito pós-moderno. 

Mas Purple e Murasaki não só dividem o mesmo nome, como 

também, às vezes, ficamos confusos quanto a quem está contando a 

história. Sabemos que esta é uma narrativa polifônica: em dadas 

ocasiões podemos ver que a história está sendo contada por uma ou 

por outra, contudo, após a partida de Naoe, suas vozes se misturam: 

será que é Murasaki que fala através de sua avó ou a avó que fala 

através de Murasaki? 

(Murasaki: Obāchan, eu não sei mais o que dizer. Não 
sei o que perguntar. Será que importa? 
Naoe: Eu não posso te dar respostas, criança. Estou 
começando a achar as minhas próprias respostas. Mas 
ouça. O que é que você acha de eu falar às vezes e 
você só mexer os lábios para parecer que é você que 
está falando? 
Murasaki: Esta é uma ótima idéia, Obāchan. 
Obrigada. 
Naoe: De nada. Você pode fazer o mesmo por mim 
de vez em quando.) (GOTO, 1994, pp.126-127) 

Há até uma ocasião na qual Murasaki senta na cadeira onde sua 

Obāchan costumava passar o dia sentada e tem a impressão de ter 

se tornado sua avó. Seu corpo cabe perfeitamente na cadeira, como o 

de sua avó costumava caber. Ate sua mãe, pensa que é sua avó que 

está sentada na cadeira, pergunta-a o que ela está fazendo ali 

sentada no escuro e Murasaki responde em japonês – língua esta que 

não dominava nesta idade. 
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Ao questionar as barreiras entre realidade e fantasia, o uso do 

realismo mágico lança dúvida sobre a qualidade mimética do 

realismo. Será que realmente importa o que aconteceu de fato? Quão 

real pode ser a realidade? Em Chorus of Mushrooms, 

especificamente, a técnica também ajuda na articulação da 

identidade híbrida da avó, já que a mudança que ela sofre de rejeição 

da cultura canadense para tradução cultural só acontece após sua 

partida, coincidindo com o surgimento dos momentos de realismo 

mágico no romance. Muitas vezes, o leitor fica em dúvida se o que 

ele está lendo é o que realmente aconteceu com a Obāchan, ou só 

uma criação de Murasaki, uma vez que os acontecimentos que 

envolvem a figura de Naoe após sua partida parecem realmente 

insólitos para avós de oitenta e quatro anos. 

Pós-modernismo e pós-colonialismo também se superpõem no 

nível temático. Chorus of Mushrooms desbanca noções como as da 

universalidade e da ahistoricidade, o binarismo nativo/outro e o mito 

da pureza cultural, como discutiremos a seguir. 

Apesar do fato do Canadá ser oficialmente um país 

multicultural, Murasaki, por ser parte de uma das chamadas 

“minorias visíveis”, sofre preconceito em diferentes momentos de sua 

vida: aos seis anos, ela é chamada de Chinaman ou Chink por seus 

colegas de escola; no dia dos namorados, ela sempre recebe cartões 

que tem uma gueixa na frente; quando adolescente seu namorado 

quer fazer sexo oriental com ela, apesar de nenhum dos dois 

saberem o que isto significa; quando adulta, no mercado, uma 

mulher a aborda querendo saber o que dizem as placas com os 

nomes dos vegetais em chinês e fica chocada com o fato de Murasaki 

não conhecer a língua. Murasaki passou por muitas experiências de 

orientalização, nas quais “nativos” ignoraram a que grupo cultural ela 

pertencia especificamente, reduzindo-a a um mesmo outro, parte de 

uma massa amorfa, opaca, generalizada, de uma coletividade 
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oriental. Tais “nativos” parecem ignorar que eles também pertencem 

a certo grupo cultural ancestral, uma vez que o Canadá é uma colônia 

de povoamento, o que faz Murasaki tão canadense quanto eles – só 

porque a aparência dela diz que ela faz parte de uma minoria visível. 

Porém a noção de nativo/outro é relativizada por outros 

exemplos no romance. Os vietnamitas que trabalham na fazenda de 

cogumelos de sua família, por exemplo, são chamados de “pessoas 

do barco” por Keiko, mãe da protagonista, que pede a ajuda de 

Muriel para inventar novos nomes para eles, porque seus nomes 

vietnamitas são muito difíceis de falar e lembrar. Há também a 

experiência da avó, Naoe, na China, durante o período que os 

Japoneses construíam uma ponte para invadir o país. Naoe lamenta 

ter ignorado a atitude imperialista dos japoneses com relação aos 

chineses: ela não se importava com o fato de ter empregados cujos 

nomes ignorava e não questionava o fato de que havia escolas 

especiais para japoneses, separadas das dos chineses. 

Assim, Hiromi Goto traz à tona a questão das minorias visíveis 

no Canadá e mostra como eles são vistos como “outros” por 

canadenses brancos ocidentais e cristãos. Ao mesmo tempo, ela 

problematiza as noções de nativo e outro, ao mostrar que há outras 

relações de alteridade, envolvendo os mesmos personagens, nas 

quais eles não desempenham o papel do outro. A noção de 

nativo/outro é, portanto, desnaturalizada, representada como uma 

construção social – o que é tão pós-moderno quanto pós-colonial. 

O mito da pureza cultural também é questionado através da 

experiência diaspórica de cada membro da família. Naoe, a avó, finge 

não saber inglês e resmunga em japonês o dia todo. Sua filha finge 

não ouvir. Keiko, a mãe, prefere ser chamada de Kay; é protestante; 

não fala mais japonês e escolheu não ensinar a filha a falar a língua; 

não come e não cozinha comida japonesa. Em certo momento do 

romance, ela concorda em pintar o cabelo de sua filha de oito anos de 
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loiro para que ela possa desempenhar o papel central numa peça da 

escola, uma versão de Alice no País das Maravilhas, de modo que sua 

filha seja mais facilmente reconhecida como tal pelo público. 

Contudo, depois da partida de sua mãe, ela fica muito 

deprimida, e é só através da ingestão de comida japonesa, preparada 

por sua filha que ela se recupera. Na página noventa e oito, Murasaki 

afirma que sua mãe não é “a figura da mãe malvada em uma historia 

da Walt Disney de bandidos e mocinhos. Era só mais uma dessas 

coisas típicas do conflito entre pais e filhos. Adicione uma camada de 

desplaçamento cultural e a tragédia estará completa.” E depois, ela 

conclui dizendo “Minha mãe é uma outra história, uma que eu não 

consegui nem começar a compreender.” (GOTO, 1994, p.98). Vemos 

que a assimilação de Keiko não está completa. Sua identidade 

cultural não é assim tão estável quanto ela finge que é. 

Sam, o pai, é um símbolo do silêncio cultural da família. É só 

quando Murasaki vai até ele para anunciar sua partida que ela (e nós, 

como leitores) o ouve. Ela vai até ele para perguntar sobre a origem 

de seu sobrenome, Tonkatsu, um prato da culinária japonesa. 

Quando ela entra em seu escritório, lugar onde nunca tinha postos os 

pés em toda a sua vida, ela descobre que ele tem uma imensa 

biblioteca de livros em japonês e fica revoltada de ele lhe ter privado 

do contato com a língua, que ele sabia que ela tanto desejava 

aprender. Ele diz que quando ele e sua esposa vieram para o Canadá, 

eles decidiram esquecer o Japão, para que seus filhos pudessem ser 

“tão canadenses quanto todos a sua volta” (GOTO, 1994, p.207), e 

isso incluía parar de falar japonês. Contudo, ele afirma que a falta 

que sua língua lhe fez foi tão grande que ele resolveu simplesmente 

parar de falar, já que tinha perdido suas “home words” (GOTO, 1994, 

p.208), suas palavras natais. Ele também diz ter se tornado só “meia 

pessoa” (GOTO, 1994, p.208), que metade dele estava perdida. Foi 

só quando ele recebeu uma cópia do The New Canadian – um jornal 
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escrito metade em inglês, metade em japonês – e descobriu que 

ainda podia ler em japonês (apesar de não conseguir mais falar a 

língua), que ele se sentiu mais reconfortado. Quanto à origem de seu 

sobrenome, ele diz que sua esposa sugeriu que eles adotassem um 

sobrenome canadense, já que eles não conseguiam (ou preferiam 

não) se lembrar de seu sobrenome original, mas que ele argumentou 

que se este fosse o caso, eles tinham que manter algo que fosse 

japonês, e então, ele escolheu a única palavra da qual podia se 

lembrar: Tonkatsu. 

Essa passagem mostra como o pai de Murasaki, assim como 

sua mulher, não era completamente assimilado. Ela demonstra a 

importância da linguagem para os personagens do romance, assim 

como chama a nossa atenção para como tanto o silêncio quanto o 

barulho individual estão ligados com o silêncio cultural no romance. É 

por isso que Naoe não para de resmungar palavras em japonês, 

numa casa onde seu genro e sua filha vivem a mentira da integração 

cultural. Naoe conta a sua neta, em japonês, apesar de sua neta não 

conhecer a língua, histórias japonesas tradicionais, para mantê-la em 

contato com sua herança cultural, que lhe foi negada. 

E essa é uma das estratégias usadas no romance: a 

apropriação de contos folclóricos e mitos japoneses tradicionais com 

fins re-visionários. Além desta, no nível estratégico, pós-colonialismo 

e pós-modernismo se fazem presentes na mistura dos gêneros 

textuais e na intertextualidade com outras obras literárias além da 

estratégia da troca de códigos lingüísticos, que já mencionamos 

antes. 

O primeiro mito tradicional japonês que ouvimos diz respeito à 

criação do mundo. Nele, dois deuses, irmão e irmã, deixaram sua 

morada celestial parar criar um novo mundo, que por acaso vem a 

ser o nosso planeta. Esse mito fornece a Murasaki uma versão da 

criação do mundo diferente das versões – pretensamente universais – 
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cristãs e ocidentais. Outro aspecto importante é que é a irmã a 

responsável por toda a empreitada: ela supervisiona e monitora os 

desejos e feitos de seu irmão menor – uma atitude muito feminista. 

Esse padrão – o papel central das narrativas assinalado às mulheres 

– se mantém o mesmo em todas as histórias narradas pela avó. 

Portanto, talvez possamos dizer que as histórias de Naoe se 

associam à noção de re-(a)presentação do passado, apresentada por 

Linda Hutcheon em 1987 (estendendo a noção de passado para 

significar tradição literária também), já que nestes contos folclóricos, 

a tradição japonesa não é apresentada de forma nostálgica, nem 

reproduzida fielmente. Na página 32, Murasaki pergunta à avó: 

“Obāchan, essa história. É a história que você ouviu quando era 

pequena?”, ao que sua avó responde: “Criança, esta não é a história 

que eu aprendi, mas é a história que eu conto. É da natureza das 

palavras mudar cada vez que a história é contada. Elas já estão 

mudando na sua mente enquanto eu falo.” (GOTO, 1994, p.32). A 

avó não conta a história que lhe contaram, mas prefere re-

(a)presentá-las através de versões que estão de acordo com sua 

ideologia – porque ela sabe o papel pedagógico que as narrativas 

exercem nas vidas das pessoas. 

Antes de contar sua primeira história, Naoe dá o seguinte aviso 

a sua neta: “Esqueça os gregos! E não cite versos da bíblia pra mim, 

criança. Havia histórias muito antes de Eva provar de fruta feita pra 

mulher. Sim, histórias em cada folha de grama, carne de minhoca, 

pingo de bosta. Elas ficam e crescem e só as mulheres pra colhê-las.” 

(GOTO, 1994, p.18). O relato de Naoe ajuda a resumir a razão pela 

qual lendas e contos folclóricos tradicionais japoneses foram 

apropriados pelo romance. Eles entram em cena com três propósitos 

diferentes: primeiro, o do pós-colonialismo de re-membrar/re-

lembrar (HALL, 1996) e re-visar as tradições do país ancestral dos 

personagens; segundo, o do feminismo, de prescrever às mulheres 
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os papéis centrais, tradicionalmente pertencente aos homens nessas 

histórias, fornecendo-lhes o agenciamento do qual elas haviam sido 

privadas pela tradição japonesa; terceiro, o do pós-modernismo, de 

desnaturalizar a universalidade da cultura ocidental: os gregos e a 

bíblia da citação, por exemplo. 

Além dos contos folclóricos e dos mitos, Chorus of Mushrooms 

contém outros gêneros textuais. Há recortes de jornais, uma lista de 

compras, um cartão postal e reproduções de placas de supermercado 

com os preços e nomes dos produtos. Há, por exemplo, uma 

reportagem no jornal sobre o desaparecimento da avó (GOTO, 

19942, p.88) e um cartão postal que Naoe enviou para sua filha de 

Calgary (GOTO, 1994, p.192). Juntamente com as contas do cartão 

de crédito da filha que Naoe levou consigo, eles servem como provas 

da partida da avó e do fato de que ela continua viva – o que ao leitor 

parece muito fantástico. 

Há também outro recorte de jornal que nos fala de uma outra 

história de imigrantes, uma história mais triste: a de um menino que 

levou um gambá para escola, no dia em que tinha que apresentar um 

seminário, segundo seu professor. A história oferece um contraponto 

à história positiva de Murasaki. Papel semelhante desempenha o 

texto que vemos nas páginas duzentos e onze e duzentos e doze. 

Introduzida pelo título “Uma História de Imigrantes com um Final 

Feliz” e pela frase “Mukāshi, mukāshi, ōmukashi” (que também 

introduz os mitos e contos folclóricos) e por várias perguntas, como 

“Por que você deixa seu país de origem em primeiro lugar? (...) E se 

você não gosta do jeito que o novo país te trata, por que você 

continua lá?”. Depois, lemos o que parece ser as perspectivas de 

várias pessoas sobre o assunto: nativos e imigrantes, 

preconceituosos ou não. O texto acaba com a frase: “Uma história de 

imigrantes com final feliz. Nada é impossível, dentro dos limites da 

razão, claro.” Essas duas partes especulam sobre quão feliz uma 
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história de imigrantes pode ser. Apesar de cheio de humor, de 

mágica e de ser tão amigável, Chorus of Mushrooms não apresenta 

uma resposta para essa pergunta. 

Entitulado “As Vozes Multiculturais de Alberta, Parte 4: 

japoneses-canadenses Hoje”, o último recorte de jornal (GOTO, 1994, 

p.191) apresenta Keiko, Murasaki e Naoe falando sobre a vida no 

Canadá. Keiko diz que quando ela decidiu imigrar, ela decidiu se 

sentir em casa em seu novo país: “Você não pode ser tudo ao mesmo 

tempo. É muito confuso para uma criança crescer entre duas 

culturas, dois tipos de ideais.” E depois ela acrescenta: “Isso não tem 

nada a ver com se envergonhar de sua própria cultura, mas, sim, 

com ser sensato e realista. Se você mora no Canadá, você deveria 

viver como um canadense e foi assim que eu criei minha filha.” 

Murasaki afirma que o lugar onde ela cresceu não tinha espaço para 

diferença cultural, só para a integração ou assimilação e que ela tem 

muito rancor quanto ao jeito como foi criada, porque ela sempre teve 

muitas perguntas sobre sua herança cultural – que nunca foram 

respondidas. A parte de Naoe é escrita metade em inglês, metade em 

japonês. A parte em inglês consiste basicamente de perguntas “Você 

conhece o seu vizinho? Você ao menos tem vontade de conhecê-lo? 

Será que um dia?” Elas parecem duvidar do envolvimento de 

“nativos” canadenses na política do multiculturalismo, questionando 

se eles realmente se importam com as “outras” presenças culturais 

no Canadá contemporâneo. Perto do final do livro, essa passagem 

formaliza e reinforça a percepção e a experiência de cada 

personagem quanto ao multiculturalismo canadense. 

A intertextualidade é outra estratégia usada no romance. Além 

dos dois exemplos já mencionados antes – aquele de Murasaki 

Shikibu e de Alice no País das Maravilhas – vale a pena mencionar a 

citação que Naoe faz de Shakespeare: “Há método na minha loucura” 

(GOTO, 1994, p.18) nos causa estranhamento principalmente porque 
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aparece no começo do romance, quando acabamos de ler que Naoe 

rejeita a língua inglesa e a cultura local: então, como ela pode citar 

Shakespeare? A citação nos avisa do que está por vir, nos faz 

suspeitar de que esta avó pode vir a superar as nossas expectativas 

dentro em breve. Ela também é uma espécie de justificativa que a 

avó nos dá por passar o dia resmungando em japonês: ela não está 

fazendo isso porque é louca, mas, sim, para sinalizar que ela não é 

uma personagem silenciada, culturalmente falando. A vantagem 

oferecida pela intertextualidade é que ela inscreve o livro dentro da 

tradição que ele subverte. Ao estabelecer diálogos com obras 

canônicas, o romance se apresenta como uma forma de arte maior, 

para imediatamente subverter os parâmetros deste tipo de arte. 

Como podemos ver, as estratégias pós-modernas usadas pela 

autora a ajudam a transmitir a sua mensagem pós-colonial, fazendo 

os leitores pensarem na (im)possibilidade de uma história de 

imigrantes com final feliz no Canadá multicultural, fornecendo 

contrapontos e pontos de apoio para a narrativa principal e 

subvertendo as tradições ocidentais e orientais em nome das agendas 

pós-coloniais e femininas. 

Portanto, vemos que pós-colonialismo e pós-modernismo 

andam de mãos dadas neste romance de Hiromi Goto. Para ela, eles 

estão intimamente ligados, ao contrário do que muitos teóricos 

afirmam. Numa entrevista (GUNN & SHAWL, 2008), ela declara: 

“Desmistificar: esse é o meu papel.” No romance, ela desmistifica o 

multiculturalismo, a pureza cultural, a alteridade, o ahistoricismo e o 

universalismo; ela desafia a estabilidade dos gêneros, as regras do 

realismo e da autobiografia, e a tradição cultural. Seu trabalho não 

fica retido à área temática: ele toma de assalto todos os níveis do 

romance – formal, temático e estratégico. Então, parece que as 

evidências nos permitem dizer que o papel ao qual a autora se propôs 

foi brilhantemente executado em Chorus of Mushrooms. 
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LUGARES E NÃO-LUGARES EM BRICK LANE,  
DE MÔNICA ALI20 

SERENO, Julia Goulart21 

RESUMO: O presente trabalho objetiva fazer um estudo dos sonhos 
e flashbacks da protagonista do romance Brick Lane (2004), de 
Monica Ali, como expressão de uma releitura/reescritura do seu  
deslocamento espaço-temporal, resultante de um movimento 
diaspórico da personagem de uma aldeia em Bangladesh para o 
bairro de Brick Lane em Londres. Em minha argumentação, farei uso 
dos conceitos de espaços vazios, lugares e não-lugares elaborados 
por Marc Augé in Não-lugares: Introdução a uma antropologia da 
supermodernidade (1994) e citados por Zygmunt Bauman em 
Modernidade Liquida (2001). Tais conceitos se mostram muito 
pertinentes na análise da busca da personagem pelo pertencimento. 
Minha intenção é demonstrar como Nazneen, uma jovem nascida em 
uma aldeia de Bangladesh e que migra para Londres após um 
casamento arranjado, tenta reconstruir seu deslocamento espacial e 
temporal através da memória. Sem falar a língua local, Nazneen se 
sente deslocada, e encontra nos costumes e os preconceitos locais 
uma barreira, que gera sentimentos de alienação e não-
pertencimento, amenizados através da leitura das cartas que recebe 
da irmã, Hasina, que ainda mora em Bangladesh. 

PALAVRAS-CHAVE: lugares, não-lugares, memória 

ABSTRACT: The present work aims at making a study of the dreams 
and flashbacks experienced by the female protagonist in Brick Lane, a 
novel by Monica Ali, as an expression of a reconstruction or rewriting 
of her spatial and temporal displacement, resulting from the diasporic 
movement of the character from a village in Bangladesh to the area 
of Brick Lane in London. In my analysis, I will consider the concepts 
of empty spaces, places and non-places proposed by anthropologist 
Marc Augé in Non-Places: Introduction to an Anthropology of 
Supermodernity (1994), which is mentioned by philosopher Zygmunt 
Bauman in Liquid Modernity (2000). I intend to demonstrate how 
Nazneen, Brick Lane’s female protagonist, who was born in a village 
in Bangladesh but moves to London after an arranged marriage, tries 

 
20 Trabalho apresentado no encontro “O Insólito em Língua Inglesa”, realizado de 3 a 5 de novembro de 
2010, no Instituto de Letras da UERJ.  
21 Julia Goulart SERENO; julia.sereno@gmail.com 
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to reconstruct her spatial and temporal displacement through her 
memory. As Nazneen does not speak English, she feels misplaced, 
finding it difficult to deal with the local customs and prejudices. This 
barrier generates feelings of alienation and not-belonging , which only 
go away when she receives letters from her sister Hasina, who still 
lives in Bangladesh. 

KEYWORDS: places, non-places, memory 

We can never go home, return to the 
primal scene, the forgotten moment 
of our beginnings, and authenticity, 
for there is always something else in 
between. We cannot return to a 
bygone unity, for we can only know 
the past, memory, the unconscious, 
through its effects, that is, when it is 
brought into language and from there 
embark on an (interminable) analysis. 
(CHAMBERS, 1990, 104) 

Brick Lane conta a estória de Nazneen, uma mulher nascida em 

uma aldeia em Bangladesh que, após se casar com Chanu Ahmed, se 

muda com ele para Londres, onde o marido já vive há cerca de 20 

anos. Nazneen, Chanu e suas duas filhas vivem na comunidade de 

Tower Hamlets. Nazneen por vezes sonha acordada com a aldeia 

onde passou a infância ao lado de sua irmã Hasina, que ficou em 

Bangladesh e com quem mantém contato através de cartas. Nazneen 

se sente deslocada e isolada por não assimilar aspectos da cultura 

local, pois também não fala e entende inglês. Apesar de viver em 

uma comunidade de imigrantes vindos Bangladesh, Nazneen não 

sente que pertence a esse lugar, então recorre às lembranças de sua 

terra natal como uma forma de escapar da dura realidade de 

Londres. 

Em Não-lugares – Introdução a uma Antropologia da 

Supermodernidade o antropólogo francês Marc Augé analisa a relação 

do homem com o mundo atual, discutindo questões relacionadas à 

identidade e coletividade. Apesar de sabermos sobre o papel crucial 
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que a globalização tem desempenhado nas mudanças sociais, 

econômicas e culturais no mundo contemporâneo, Augé afirma que 

vivemos em tempos de produção de não-lugares, onde identidade e 

história não são construídas. Lugares públicos como aeroportos, 

estações de trem, hotéis e supermercados são exemplos de não-

lugares, descritos como espaços que alienam, nos quais somos 

forçados a passar mais e mais tempo de nossas vidas. 

Desse modo, Augé estabelece uma ligação clara entre os efeitos 

da supermodernidade e o surgimento de não-lugares (AUGÉ,  1994, 

36). Segundo o autor, a supermodernidade é marcada por excessos, 

falta de controle, abundância de informações e transformações que 

acontecem em tempo acelerado. Nesse contexto de rápidas 

transformações, aqueles que passaram pela experiência da diáspora, 

além dos deslocamentos geográficos, lingüísticos, culturais e 

psíquicos que a acompanham, podem ter a sensação de que habitam 

um não-lugar ou viver em um entre-lugar. Com o passar do tempo, 

essa condição limite poderá reforçar a sensação de não-

pertencimento ou resultar em um processo gradativo de aceitação do 

novo lar. 

No contexto da diáspora, o conceito do não-lugar é relevante no 

que se aplica a necessidade do imigrante em buscar no espaço uma 

identificação. A busca pelo pertencimento e a tentativa de recuperar 

o que Marc Auge chama de lugar antropológico são inevitáveis. De 

acordo com Auge, os estudos antropológicos visam analisar a 

maneira como os sujeitos interpretam a categoria do “outro”, 

atribuído-lhe m lugar, uma raça ou uma etnia. Como a noção de 

pertencimento ultrapassa a esfera física, o lugar antropológico é o 

espaço concreto que o sujeito vê como sendo dele, que representa a 

sua formação cultural e é visto como relacional, histórico e 

identitário. 
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Zygmunt Bauman também faz referência ao conceito de não-

lugares e espaços em Modernidade Líquida. O filósofo argumenta que 

“não-lugares aceitam a inevitabilidade de uma adiada passagem, às 

vezes muito longa, de estranhos, e fazem o que podem para que sua 

presença seja meramente física e socialmente pouco diferente” 

(BAUMAN, 2001, 119). Bauman adiciona que, como as diferenças são 

postas de lado, “podem ser tornadas invisíveis, ou melhor, impedidas 

de serem percebidas” (BAUMAN, 2001, 120). É o caso dos espaços 

vazios, mencionados por Bauman. Os cunhadores do termo, Jerzy 

Kociatkiewicz e Monika Kostera, propõe que espaços vazios são 

“lugares a que não se atribui significado. Não precisam ser 

delimitados fisicamente por cercas ou barreiras. Não são lugares 

proibidos, mas espaços vazios, inacessíveis porque invisíveis” 

(BAUMAN, 2001, 120). No entanto, Bauman concorda que “O vazio 

do lugar está no olho de quem vê e nas pernas ou rodas de quem 

anda” (BAUMAN, 2001, 122). Quando alguém se sente perdido, 

vulnerável ou assustado, é porque não consegue estabelecer vínculo 

afetivo. 

Em Brick Lane, Nazneen representa esse lado conflituoso do 

sujeito diaspórico,  que enfrenta o dilema de viver em um não-lugar. 

A partir de agora, farei uma análise de algumas passagens do 

romance que ilustram as estratégias usadas pela protagonista a fim 

de resistir o deslocamento espaço-temporal bem como tornar seu 

presente mais tolerável. 

Nazneen sempre foi ensinada a aceitar o Destino sem 

questionar, como parte de sua fé muçulmana. Sua mãe dizia que o 

Destino sempre decidiria tudo, seja qual fosse o caminho que ela 

desejasse seguir. Assim, Nazneen não se permite ter desejos ou 

impulsos porque não acredita que eles farão alguma diferença. Ela 

está convencida de que deve aceitar as coisas como elas são, seja o 

casamento arranjado com um homem desconhecido e mais velho ou 
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a mudança para longe do lugar onde era feliz. Devido a essa visão 

determinista do mundo, Nazneen acredita que seu futuro já esteja, o 

que acaba por restringir a capacidade de mudar sua vida. 

Em momentos de ansiedade, os pensamentos de Nazneen estão 

em sua irmã Hasina, que ficou em Bangladesh. As imagens do sonho 

dela estão associados à natureza, cores, afeto e liberdade, elementos 

que ela não encontra em Brick Lane: 

Nazneen adormeceu no sofá. Ela via plantações de 
arroz cor de jade e nadou no lago escuro e frio. 
Caminhava para a escola de braços dados com Hasina e 
elas iam pulando pelo caminho e caíram e limparam os 
joelhos com as mãos(…) E o céu, lá no alto, era grande 
e vazio e a terra estendia-se à frente, onde ela 
conseguia enxergar seu fim, onde a terra se juntava ao 
céu numa linha azul-escura. (ALI, 2004, 19) 

A distinção entre a região rural onde Nazneen vivia e o 

ambiente urbano de Brick Lane é exposta logo no início do romance. 

Nazneen não consegue sentir alegria em um lugar onde as portas 

“eram todas iguais” (ALI, 2004, 50). A passagem seguinte mostra a 

visão de Nazneen sobre o lar ideal, ou seja, o lugar o qual ela 

pertence: 

Você pode espalhar sua alma por uma plantação de 
arroz, pode sussurrar para uma árvore, pode sentir a 
terra debaixo dos pés e saber que ali é o lugar, o lugar 
onde tudo começa e acaba. Mas o que pode dizer para 
uma pilha de tijolos? Os tijolos não se comoverão. (ALI, 
2004, 83) 

Como Nazneen permanece no apartamento o dia todo dando 

conta dos afazeres domésticos e observando os vizinhos, ela procura 

conforto nas memórias. O sentimento de nostalgia é amenizado 

quando lê as cartas que recebe da irmã: 

Sempre que recebia uma carta de Hasina, ela levava 
um ou dois dias imaginando-se também uma mulher 
independente. As cartas eram longas e detalhadas. 
Nazneen escrevia e reescrevia suas respostas até que a 
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gramática estivesse satisfatória e todos os erros 
tivessem sido apagados, junto com todos os sinais 
vitais. Mas Hasina não se preocupava com nada disso: 
as cartas dela eram cheias de erros, transbordando 
vida. Nazneen navegava no meio das palavras, permitia 
que elas as levassem pelos sete mares até Daca, onde 
trabalhava ao lado da irmã (ALI, 2004, 89) 

Até mesmo quando está acordada, a imaginação de Nazneen a 

leva de volta ao passado e ela se entrega aos flashbacks. Em uma 

noite, quando está tomando iogurte sozinha na cozinha de casa, ela 

se lembra de estórias de sua infância: “Já fazia muito tempo que não 

pensava em Makku. Mas quando era pequena, costumava segui-lo 

por toda a parte. Hasina e Nazneen andavam atrás dele, de mãos 

dadas e balançando o outro braço” (ALI, 2004, 74). 

Como pode ser visto ao longo do romance, as cartas que recebe 

de Hasina criam fantasias de liberdade para Nazneen, que pode 

mover as paredes e muros que a prendem em Brick Lane através da 

imaginação. De certo modo, a realidade paralela feita de sonhos e 

memórias é mais concreta e expressiva para Nazneen do que a sua 

rotina em Brick Lane.  

No entanto, o caminho de autoconhecimento de Nazneen se 

mistura à mudanças que acontecem no seu cotidiano. A ajuda e 

incentivo da vizinha e amiga Razia é crucial para a transformação da 

protagonista. Graças a Razia, Nazneen começa a trabalhar 

costurando para fora, contribuindo para a situação financeira da 

família e, sobretudo, adquirindo uma certa autonomia, mesmo que 

dentro de casa. Quando Chanu está desempregado, é o dinheiro do 

trabalho de Nazneen que paga as contas da casa assim como as 

dívidas do marido com a agiota Sra. Islam. 

Karim, o jovem muçulmano que traz as roupas que Nazneen 

tem que costurar, também assume um papel crucial na vida dela. O 

caso amoroso entre os dois proporciona a Nazneen o prazer sexual e 

a sensação de plenitude que ela nunca havia experimentado antes 
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com Chanu, mas também a faz sentir culpada, pois ela sabe que está 

transgredindo os preceitos morais e religiosos que lhe foram 

ensinados: 

Ele foi o primeiro homem a vê-la nua. Isto a deixou 
doente de vergonha. Isto a deixou doente de desejo. 
Eles cometeram um crime. Era um crime e a sentença 
era a morte. No meio dos lençóis, dentro dos braços 
dele, ela buscava o seu prazer desesperadamente, 
como se o carrasco estivesse esperando atrás da porta. 
Além da morte havia o fogo eterno do inferno e de cada 
contato da carne contra carne ela extraía a coragem 
para suportá-lo. (ALI, 2004, 284) 

É importante ressaltar que, nesse ponto da narrativa, as 

memórias nostálgicas de Bangladesh não são tão recorrentes como 

antes: “A aldeia a estava abandonando. Às vezes vinha uma imagem. 

Vívida, tão forte que ela sentia o seu cheiro.  Mas quase sempre ela 

tentava ver e não conseguia” (ALI, 2004, 206). A rotina de Nazneen 

também é afetada pelo seu relacionamento com Karim. O tédio do 

passado dá lugar a uma alegria repentina: 

ela limpava o apartamento e até mesmo enxugar o 
chão depois do vaso transbordar não era tão cansativo 
se isto fosse feito com uma canção nos lábios e no 
coração. Era como se os embates incendiários com 
Karim tivessem lançado uma luz especial sobre tudo, a 
luminosidade de um amanhecer depois de uma vida 
inteira passada no escuro. Era como se ela tivesse 
nascido deficiente e só agora tivesse recebido o dom do 
sentido que lhe faltava (ALI, 2004, 286) 

No entanto, quando Karim menciona seus planos de se casar 

com ela, Nazneen percebe que não está tão certa quanto ao seu 

futuro. Abandonar Chanu seria ir contra aquilo que o Destino havia 

escolhido para ela. Porém, esperar pela decisão do destino não é 

mais um pensamento consolador: “Por que ela deveria esperar? (...) 

De repente, todo o seu ser foi tomado de raiva. Eu vou decidir o que 

fazer. Eu vou determinar o que vai ser de mim. Sou eu quem vai 
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fazer isso” (ALI, 2004, 387). Apesar de Karim dizer que Nazneen não 

é como as outras e a chamar de artigo genuíno, ela nota que Karim 

tem uma visão idealizada dela: “Como Karim a via? Um artigo 

genuíno, ele disse. Ela era um artigo genuíno. Uma esposa 

bengalesa. Uma mãe bengalesa. Uma ideia de lar. Uma ideia de si 

mesmo que ele via nela” (ALI, 2004, 433).  Nazneen também admite 

que ambos haviam criado imagens um do outro para se sentirem 

mais seguros: “Como eu posso explicar? Eu não era eu e você não 

era você. Desde o começo até o fim, nós não enxergamos nada. O 

que nós fizemos foi inventar um ao outro” (ALI, 2004, 434). 

Ao lutar para se libertar das regras impostas a uma mulher 

muçulmana vinda de uma aldeia em Bangladesh, Nazneen transgride 

o papel de esposa asiática submissa, arriscando o seu casamento e 

desafiando velhas crenças. A ligação que existia com sua terra natal, 

feita através da troca de cartas com a irmã, dá lugar a uma ideia de 

pertencimento mais flexível. Quando seu marido começa a 

economizar dinheiro para voltar para Bangladesh, Nazneen não tem 

tanta certeza de que retornar ao seu país de origem a fará se sentir 

mais protegida e feliz. Conforme a verdade sobre a condição de vida 

precária de sua irmã Hasina e de outras mulheres em Bangladesh vai 

sendo revelada, a visão romantizada que Nazneen tinha de sua terra 

natal vai desaparecendo. Assim sendo, ela decide enfrentar os fatos 

da vida que não podem ser evitados e reconhece que não é mais uma 

garota da aldeia. 

No final do romance, Nazneen se dá conta de que, ao ganhar 

autonomia para recusar a proposta de casamento do amante e se 

negar a acompanhar Chanu no retorno a Bangladesh, ela consegue 

encontrar o seu lugar no mundo. A decisão de ficar em Londres com 

suas filhas pode ser vista como um elemento-chave no processo de 

identificação de Nazneen com a terra (não mais) estranha. Não é 

mais preciso fugir de Londres por meio de sonhos ou flashbacks, pois 
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sua casa em Brick Lane deixa de ser um não-lugar quando se torna 

significativa para ela, com laços afetivos significativos. 

Ademais, Nazneen não ensinará às filhas os mesmos preceitos 

transmitidos por sua mãe quando era criança, o que fica claro na 

passagem em que ela decide não contar mais a elas a estória Como 

Você Foi Deixada ao Sabor do Destino. O respeito e consideração pelo 

desejo das filhas de continuar em Londres também resulta da 

coragem e determinação de Shahana em não aceitar passivamente o 

que seus pais planejaram para ela. 

O romance termina quando Bibi, Shahana e Razia surpreendem 

Nazneen ao levá-la para patinar no gelo.  Apesar de não estar vestida 

apropriadamente, como as mulheres que assistia nos shows de 

patinação pela TV, a passagem mostra o deslumbramento da 

personagem ao experimentar as sensações proporcionadas pela 

atividade: 

Na frente dela havia um enorme círculo branco, cercado 
por um metro e meio de pranchas de madeira. Gelo, 
cintilante, ofuscante, fascinante. Ela contemplou o gelo 
e aos poucos ele se revelou. O ziguezague de mil 
cicatrizes, as cores que mudavam com a luz, a natureza 
imutável do que havia por baixo. Uma mulher passou 
deslizando numa só perna. Sem lantejoulas nem saiote. 
Ela usava jeans. Ela acelerou, usando as duas pernas. 

Patinar pela primeira vez é a consolidação física da liberdade 

que Nazneen conseguiu alcançar. É no seu pequeno apartamento 

rodeado de muros feitos de tijolos que Nazneen ganha autonomia e 

independência conforme ela se liberta das restrições patriarcais 

representadas pelas figuras de seu marido e  de seu amante. 

Por muitos anos, Londres foi um não-lugar para Nazneen, vazio 

de sentido ou identificação. As memórias e sonhos de Bangladesh 

foram elementos através dos quais Nazneen conseguia atribuir uma 

identidade a si mesma e tentava recuperar o que Augé define como 

lugar antropológico: identitário, relacional e histórico. O processo de 
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identificação de Nazneen com o que antes era um não-lugar para ela 

se faz  possível porque ela consegue desenvolver uma ligação 

emocional com Brick Lane e com as pessoas a sua volta. O 

sentimento de inclusão e compreensão da protagonista é 

fundamental para a sua sensação de pertencimento. 
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ESPAÇO E TEMPO NA FICÇÃO  
DE HELENA MARÍA VIRAMONTES 

MOREIRA, Lidia da Cruz Cordeiro22 

RESUMO: Um Dia Sem Mexicanos (2004), filme de Sergio Arau, 
mostra satiricamente o que aconteceria se, um dia, todas as pessoas 
de origem hispânica desaparecessem da Califórnia. Por mais 
implausível que seja, o filme chama a atenção para a importância 
daquelas 14 milhões de pessoas, aproximadamente 32% da 
população californiana. Esses mexicano-americanos (ou chicanos, em 
uma perspectiva mais politizada) são herdeiros de uma história 
marcada por conquistas e anexações de seu território, 
primeiramente, por parte do colonizador espanhol e, posteriormente, 
por parte do neo-colonizador norte-americano, transformando-os em 
estrangeiros no que um dia foi sua própria terra e fazendo com que 
tenham desenvolvido uma relação muito particular com o espaço que 
ocupam. Neste artigo, discutirei a construção do espaço e do tempo 
na ficção da escritora chicana contemporânea Helena María 
Viramontes, e como essa construção está intrinsecamente ligada 
tanto à história do povo chicano e ao contexto neocolonial em que 
estão inseridos atualmente, quanto ao espaço das tradições culturais 
herdadas pelas personagens femininas, que influenciam a forma 
como lidam com o seu deslocamento físico e temporal. 

PALAVRAS-CHAVE: espaço, tempo, contos, Helena María 
Viramontes 

ABSTRACT: Sergio Arau’s film, A Day without a Mexican (2004), 
satirically shows what would happen if one day every person of 
Hispanic background suddenly disappeared from California. As far-
fetched as the plot may be, the movie raises awareness to the 
importance of those 14 million people, approximately 32% of the 
Californian population. These Mexican-Americans (or Chicanos, in a 
more politicized perspective) are heirs to a history marked by 
conquest and annexation of their territory, firstly, by the Spanish 
colonizer and, later, by the North-American neo-colonizers, making 
them foreigners in what was one day their own land and making their 
relationship with the space they occupy very particular. In this article, 
I will discuss the construction of space and time in the fiction of 
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contemporary Chicana writer Helena María Viramontes, and how this 
construction is intrinsically connected not only to the history of 
Chicano people and to the neo-colonial context in which they are 
inserted nowadays, but it is also connected to the space of the 
cultural traditions inherited by female characters, which influence the 
way they deal with their physical and temporal dislocation. 

KEYWORDS: space, time, short stories, Helena María Viramontes 

A história de mexicanos e chicanos é profundamente marcada 

por quinhentos anos de conflitos sobre seu território, desde a invasão 

espanhola, iniciada em meados do século XVI, até os dias atuais, 

marcados pela imigração ilegal para os EUA. Entre esses dois 

momentos, estão outros igualmente conflituosos: trezentos anos de 

colonização espanhola, que dizimou os povos nativos do México, mas 

não sem antes dar origem a um povo mestiço; a luta pela 

independência da Espanha, a qual finalmente veio em 1821; o 

imediato interesse dos EUA no território mexicano, levando a mais 

cinquenta anos de guerra e à derrota do México; e, finalmente, a luta 

diária de chicanos vivendo como “estrangeiros” no que um dia fora 

sua terra natal, os territórios do sudoeste norte-americano, invadidos 

e anexados pelos EUA durante o século XIX. 

De fato, chicanos vivem uma realidade bastante peculiar, visto 

que grande parte do espaço onde hoje residem nos EUA foi um dia 

parte do México. De acordo com a escritora e crítica chicana Gloria 

Anzaldúa, em Borderlands/La Frontera, “a cerca que divide o povo 

mexicano nasceu em 2 de fevereiro de 1848, com a assinatura do 

Tratado de Guadalupe-Hidalgo. Ele deixou 100.000 cidadãos 

mexicanos desse lado, anexados pela conquista juntamente com a 

terra”. (ANZALDÚA, 1999, p. 29. Tradução minha). Segundo o 

historiador chicano Rodolfo Acuña (ACUÑA, 1988, p. 19), em 

Occupied America: A History of Chicanos, apenas 2.000 desses 

mexicanos resolveram abandonar suas terras e se dirigir rumo o sul, 

para o que hoje é o México. A grande maioria decidiu permanecer em 
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suas terras, tornando-se cidadãos de segunda classe no território 

agora norte-americano. Os chicanos de hoje são em grande parte 

herdeiros desses mexicanos. 

Em “Politics, Representation, and Emergence of Chicana 

Aesthetics”, introdução a seu livro Home Girls: Chicana Literary 

Voices, Alvina Quintana reflete sobre o pensamento de Rosa Linda 

Fregoso, que defende a ideia de que a perda do território mexicano 

durante a Guerra Mexicano-Americana determinou a subsequente 

imigração para os EUA em busca de melhores condições de vida, mas 

também como um retorno para a terra natal perdida. Quintana 

acrescenta: “Chicano/as herdaram uma história de colonialismo e 

imperialismo que os sujeita à conquista, marginalização e dominação 

dentro de seus territórios nativos (do sudoeste)”.  (QUINTANA, 1996, 

p. 16. Tradução minha, grifo da autora). Chicanos têm, 

consequentemente, uma relação conflituosa com o espaço que 

ocupam. 

Mas Quintana vê um lado positivo nessa condição: “esse dilema 

político inspirou uma miríade de mediações que contribuem para uma 

rica variedade de interpretações culturais”. (QUINTANA, 1996, p. 16. 

Tradução minha). Já Néstor García Canclini observa que 

a reflexão mais inovadora sobre a desterritorialização 
[está] se desenvolvendo na principal área de migrações 
do continente, a fronteira do México com os Estados 
Unidos. 
Dos dois lados dessa fronteira, os movimentos 
interculturais mostram sua face dolorosa: o 
subemprego e o desarraigamento de camponeses e 
indígenas que tiveram que sair de suas terras para 
sobreviver. Mas também está crescendo ali uma 
produção [cultural] muito dinâmica. (CANCLINI, 2008, 
p. 312). 

Dentre essas interpretações culturais está a ficção de autoras 

chicanas contemporâneas, tais como a de Helena María Viramontes. 

Não por acaso, a questão do espaço é fundamental na obra de 
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Viramontes. E como é impossível desligar a questão do espaço 

daquela do tempo, tratarei neste artigo das imbricações entre espaço 

e tempo na ficção de Helena María Viramontes, na qual a construção 

do espaço e do tempo está intrinsecamente ligada tanto à história do 

povo chicano e ao contexto neocolonial em que estão inseridos 

atualmente, quanto ao espaço das tradições culturais herdadas pelas 

personagens femininas, que influenciam a forma como lidam com o 

seu deslocamento físico e temporal. 

Em 1985, Viramontes publicou a coleção de contos The Moths 

and Other Stories, incluindo oito contos sobre mulheres, quase todas 

chicanas, de idades variadas. Dessa coleção, tratarei neste artigo dos 

contos “The Moths”, “Snapshots”, “Neighbors” e “The Cariboo Cafe”, 

por serem aqueles que oferecem mais oportunidades para a 

discussão acerca do espaço e do tempo. Além desses, será objeto 

deste artigo o conto “The Jumping Bean”, publicado em 1999 no 

volume California Shorts, editado por Steven Gilbar. 

Em “The Moths”, a protagonista, cujo nome não é mencionado, 

tem quatorze anos de idade e, apesar de muito jovem, já sofre as 

consequências de ser uma mulher em um contexto fortemente 

patriarcal. Ela não é delicada e feminina como suas irmãs, tem mãos 

grandes, às quais a família se refere como “bull hands”, e não se 

comporta dentro dos padrões impostos às mulheres na cultura 

chicana. Dentro do espaço da própria casa da família, ela se sente 

oprimida e totalmente isolada do resto da família. Seu refúgio é a 

casa da avó, para onde ela foge quando seu pai a manda ir à igreja – 

outro espaço onde a opressão patriarcal impera. Na casa da abuela, a 

menina usa suas “mãos de touro” para ajudar a avó no jardim, 

descobrindo assim o valor positivo de suas mãos grandes. A casa da 

abuela é um espaço alternativo, longe das restrições impostas às 

mulheres na cultura chicana. 
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Segundo Sonia Saldívar-Hull, Viramontes “advoga a 

possibilidade de esferas femininas separadas das imposições 

patriarcais”. (SALDÍVAR-HULL, 2000, p. 137. Tradução minha). Esse 

espaço alternativo é também um local onde o valor da herança 

indígena esquecida é reconhecido e oposto aos valores patriarcais da 

Igreja Católica. Não por acaso, no jardim, a menina se sente “segura 

e guardada e não sozinha. Como Deus deve fazer você se sentir” 

(VIRAMONTES, 1995, p. 28. Tradução minha), enquanto na igreja ela 

se sente sozinha na vastidão do lugar, enfatizada pela “frieza dos 

pilares de mármore e das estátuas congeladas com olhos 

impassíveis”. (VIRAMONTES, 1995, p. 29. Tradução minha). De 

acordo com María Antonia Oliver-Rotger, a casa da avó é um “espaço 

especificamente feminino, de cura e pré-simbólico”. (OLIVER-

ROTGER, 2003, p. 188). 

“Snapshots” narra a história de Olga Ruiz, mulher de meia 

idade, mãe e esposa devotada durante mais de trinta anos, que só 

percebe a prisão em que vivia depois que sua filha sai de casa e seu 

marido pede o divórcio. Sem saber o que fazer dali para a frente, ela 

entra em depressão e passa seus dias vendo e revendo o álbum de 

fotos da família. Saldívar-Hull argumenta que nem a filha nem o 

marido entendem que sua depressão, na verdade, reflete a raiva 

incomunicável acerca do tempo perdido em uma “carreira” sem 

qualquer valor monetário em uma sociedade capitalista. “A história, 

então, é uma crítica pungente da política do trabalho doméstico não 

remunerado. Olga emerge como uma trabalhadora alienada cuja 

utilidade já expirou. Antes o motor da instituição do casamento, ela é 

agora obsoleta.” (SALDÍVAR-HULL, 2000, p. 142. Tradução minha). 

Mais uma vez vemos a casa da família como um espaço onde a 

cultura patriarcal oprime as mulheres e rouba delas o direito à 

identidade. Ironicamente, as fotos da família onde Olga busca 

conforto apenas funcionam como uma metáfora da prisão a que ela 
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esteve sempre submetida: dentro dos limites das fotos, o que ela 

pôde ser durante sua vida – mãe e esposa; fora dos limites das fotos, 

uma miríade de possibilidades não realizadas. 

“The Jumping Bean” é focado na relação entre uma jovem e seu 

pai, inspirada na própria relação de Viramontes com seu pai. Na 

história, a filha mais velha, uma adolescente, se sente dividida entre 

a dedicação à família e o mundo externo, o que leva aos conflitos 

com o pai. O pai é, na verdade, o personagem central e seu 

comportamento autoritário e por vezes violento é contrabalanceado 

pelo amor e dedicação à família e explicado em função da opressão 

que ele mesmo sofre em seu local de trabalho como operário de obra. 

Segundo Ellen McCracken (McCRACKEN, 1999, p. 184), em New 

Latina Narrative, em “The Jumping Bean” – e também em trabalhos 

posteriores de Viramontes – os personagens masculinos são agora 

criados em termos mais complexos, menos reducionistas que nos 

contos de The Moths and Other Stories. Embora o espaço da casa da 

família continue sendo um espaço onde a opressão patriarcal opera, 

agora esse espaço é mostrado em oposição ao espaço exterior. 

Vemos como a opressão sofrida pelo pai do lado de fora se reflete na 

opressão que ele mesmo impõe à sua filha do lado de dentro. As 

palavras da própria Viramontes no ensaio “Nopalitos”, de 1989, nos 

ajudam a esclarecer a relação entre esses dois espaços: 

Laços de família são intensos. Especialmente para 
mujeres. Somos criadas para cuidar. Somos criadas 
para permanecermos juntas, pois a unidade familiar é 
nossa única fonte de segurança. Do lado de fora de 
nossa casa, está uma cultura dominante que nos é 
estrangeira, que nos isola e nos rotula “estrangeiros 
ilegais”. Mas o que pode ser visto como uma unidade 
fortalecedora e fechada, pode também sufocar, 
manipular e vitimar. Conforme examinamos lentamente 
nossa existência dentro e fora dessas culturas, estamos 
quebrando estereótipos, reinventando tradições para 
nossas filhas e filhos. (VIRAMONTES, 1989, p. 35. 
Tradução minha). 
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Em “The Cariboo Cafe”, o espaço privado do lar dá lugar ao 

espaço público das ruas da cidade e é ampliado para o espaço 

internacional dos conflitos armados na América Latina. O conto 

começa com duas crianças pequenas, os irmãos Sonia e Macky, 

imigrantes ilegais nos EUA, perdidos nas ruas de uma cidade que 

todas as pistas levam a crer ser Los Angeles. Sem encontrar o 

caminho de casa e com medo da polícia, as crianças acabam 

entrando no Cariboo Cafe do título. Assim termina a primeira parte da 

narrativa. A segunda parte começa em tom totalmente diferente da 

primeira. Com narração em primeira pessoa, recurso raramente 

utilizado por Viramontes, o leitor logo percebe que quem agora narra 

a história é o dono do café, como se desse um depoimento ou uma 

entrevista. Entre outras coisas, fica claro que algo muito sério 

acontecera ali recentemente e que tudo começara por causa de uma 

velha senhora louca e duas crianças, cujas fotos o dono do café tinha 

visto na TV. A terceira parte do conto narra a história de uma mulher, 

em algum país não identificado da América Latina, cujo filho de cinco 

anos desapareceu sem deixar vestígios em meio ao conflito armado 

que tomava conta do local. Arrasada pela situação, ela acaba sendo 

levada por parentes para morar nos EUA. Um dia, já morando nos 

EUA, ela vê um menino e o leva para um hotel, acreditando ser seu 

filho perdido. Junto com o menino, ela leva também a irmã dele, 

embora a mulher ignore completamente a existência da menina. Fica 

claro para o leitor que as crianças levadas pela mulher e vistas pelo 

dono do café na TV são Sonia e Macky, os irmãos que se perderam 

no início do conto. O conto termina de maneira dramática, quando a 

polícia – alertada pelo dono do café que reconhecera as crianças 

sequestradas pelas fotos na TV – entra no café e atira na mulher, que 

não quer, de maneira nenhuma, perder pela segunda vez o seu filho. 

Em “Hungry Women: Borderlands Mythos in Two Stories by 

Helena María Viramontes”, Wendy Swyt faz uma análise detalhada do 
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uso da fragmentação como recurso narrativo no conto de Viramontes, 

mencionando tanto a fragmentação do tempo quanto a do espaço 

(SWYT, 2001). Swyt discute como a fragmentação vai escalando ao 

longo do conto, que começa de maneira bastante convencional e vai 

se tornando mais e mais fragmentado a cada parte, através do uso 

de múltipla focalização e de diferentes tempos verbais, entre outros 

recursos. Aliás, o uso da múltipla focalização viria a se tornar uma 

marca registrada de Viramontes em seus romances subsequentes, 

como veremos em seguida. Ao espelhar a fragmentação das vidas de 

seus personagens na forma como a narrativa se desenvolve, o leitor 

sente-se tão perdido quanto os personagens e se identifica mais 

facilmente com eles. 

Em “Neighbors”, as ruas do barrio também são o espaço da 

narrativa. Aura Rodríguez é uma mulher já idosa que vive sozinha na 

mesma casa há muitos anos. Ali, vivenciou aos poucos a decadência 

do bairro e viu os vizinhos, um dia crianças, crescerem e se tornarem 

os jovens membros das gangues que aterrorizam as ruas. Um dia, 

desesperada, sem conseguir dormir devido ao barulho causado pelos 

jovens, ela acaba chamando a polícia, apenas para se arrepender 

depois, ao ver o tratamento exageradamente violento dispensando 

aos rapazes. O conto termina com Aura sentada em seu sofá, 

apontando uma arma para a porta de sua casa, enquanto um dos 

jovens denunciados à polícia tenta entrar para se vingar. 

O bairro em questão é provavelmente East L.A., bairro pobre de 

Los Angeles, onde a quase totalidade da população é de origem 

latino-americana, a maioria chicanos. A decadência do bairro começa 

imediatamente após a construção das vias expressas (freeways), que 

cortam a área metropolitana de L.A., entre os anos 1960 e 1970. O 

Complexo de Vias Expressas de East Los Angeles é hoje o mais 

movimentado em todo o mundo. Considerado uma maravilha da 

engenharia à época de sua construção e a solução para os problemas 
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de tráfego da grande Los Angeles, o complexo foi responsável pelo 

deslocamento de inúmeras famílias locais, que tiveram que deixar 

suas casas da noite para o dia, e pela total transformação da 

paisagem do bairro. 

De acordo com Carole Boyce Davies na introdução de Black 

Women, Writing and Identity, “[u]ma das jogadas finais dos 

conquistadores, depois da conquista, é a divisão dos territórios, 

criando fronteiras artificiais e, assim, levando a uma luta perpétua 

sobre o espaço e os lugares. Nesse contexto, invasões ganham um 

significado complexo”. (DAVIES, 1994, p. 16. Tradução minha). 

Tendo isso em mente, pode-se ler a construção das vias expressas 

como uma continuação da série de invasões sofridas pelo povo 

mexicano desde o século anterior. No século XIX, o governo dos EUA 

criara uma fronteira artificial ao invadir o México e deixar uma parte 

considerável de sua população no lado agora norte-americano, 

tornando-os estrangeiros em seu próprio território, como mencionado 

anteriormente. Por volta de cem anos depois, os chicanos de East 

L.A. sofrem outra invasão, a qual expulsa parte de sua população, 

redesenha a geografia do bairro e muda sua paisagem para sempre. 

Essa leitura é reiterada pela afirmação de Alicia Arrizón e Lillian 

Manzor de que latinos nos EUA “são tanto sujeitos pós-coloniais 

quanto neocoloniais: pós-colonialismo espanhol e neocolonialismo 

norte-americano”. (ARRIZÓN; MANZOR, 2000, p. 12. Tradução 

minha). 

Por fim, busquei discutir neste artigo como o espaço privado do 

lar (home) chicano é representado por Viramontes como um espaço 

ambíguo, tanto protetor quanto opressor, que protege da opressão da 

cultura externa enquanto oprime internamente. Procurei também 

refletir como o espaço público das ruas do barrio é representado 

como um espaço onde o poder neocolonizador da cultura dominante é 
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exercido sobre chicanos/as, através da sua reorganização geográfica 

e da imposição de uma sociedade disciplinar. 
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RECONSTRUINDO LARES EM GEOGRAPHIES OF HOME DE 
MARITZA LOIDA PÉREZ 

DOMINGUES, Teresa Barreto23 

RESUMO: Geographies of Home, escrito em 2000, pela escritora 
dominicana Maritza Loida Pérez, descreve a trajetória de uma família 
de imigrantes dominicanos que sai de seu país de origem rumo aos 
Estados Unidos em busca da perene promessa do sonho americano. 
Ao longo dessa jornada, testemunhamos um processo de 
fragmentação de identidades que se estilhaçam diante dos obstáculos 
erguidos por uma sociedade onde a diferença, seja ela racial, étnica, 
religiosa, ou sexual, provoca um mal-estar compartilhado, que por 
muitas vezes se transforma em aversão e intolerância. Nesse 
contexto, a busca incessante por um lar torna-se o tônus da 
narrativa. Esse sonhado lar ofereceria uma referência sólida para a 
reconstrução de suas identidades até então diluídas em meio às 
hostilidades enfrentadas em um local que invariavelmente define os 
imigrantes como estrangeiros e estranhos.  O lar, assim, adquire 
contornos quase mitológicos e a sua busca torna-se uma empreitada 
homérica. Para investigar esse processo de redefinição do lar que se 
torna vital para a reconstrução dos elos familiares, trabalho com 
teóricos como Rosemary George, Stuart Hall, e Ella Shohat, dentre 
outros, além de comentar dois filmes relevantes para a pesquisa. 

PALAVRAS-CHAVE: lar, diáspora, identidade. 

ABSTRACT: Geographies of Home, written in 2000, by the 
Dominican writer Maritza Loida Pérez, describes the trajectory of a 
family of Dominican immigrants who leave their country of origin to 
move to the United States in search of the perennial promise of the 
American dream. During their journey, we witness a process of 
fragmentation of identities which are shattered before the obstacles 
erected by a society where difference, whether it be racial, ethnic, 
religious, or sexual, generates a shared feeling of discomfort, which 
on many occasions turns into aversion and intolerance. In this 
context, the incessant search for a home becomes the central theme 
of the narrative. Such a desired home would offer a concrete 
reference for the reconstruction of their identities, which are 
dissolved by the hostilities faced by immigrants in a place where they 
are invariably defined as “aliens” and in which they are alienated 
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from the social body. Home, then, acquires an almost mythological 
aura and the search for it becomes a Homeric enterprise. In order to 
investigate this process of redefinition of home, which becomes vital 
for the restoration of family bonds, I work with theorists such as, 
Rosemary George, Stuart Hall, and Ella Shohat, among others, 
besides citing two movies which are relevant for my research. 

KEYWORDS: home, diaspora, identity. 

Em seu texto Nation, Migration, Globalization: Points of 

Contention in Diaspora Studies, as teóricas Jana Braziel e Anita 

Mannur nos remetem a origem grega da palavra diáspora que refere-

se à qualidade do que se espalha (BRAZIEL, 2003, p.1). As autoras 

explicam que o termo foi originalmente empregado para designar 

judeus que viviam em exílio vagando dispersos e se alimentando do 

sonho de um retorno à terra prometida. Atualmente o termo é 

utilizado para caracterizar movimentos de exílio, migração e 

imigração de comunidades de pessoas que foram deslocadas de seu 

país de origem. 

Proponho aqui uma investigação acerca do papel do referente 

lar quando tratamos das diásporas contemporâneas, partindo-se do 

princípio de que não é possível pensarmos na nossa sociedade 

moderna sem considerarmos a influência de movimentos diaspóricos 

na construção do imagiário de um lar, visto que o mesmo constitui-se 

como peça fundamental no intrincado processo de formação 

identitária. Ao comentar a relação que o sujeito diaspórico trava com 

a idéia de lar, e a sua importância na definição de uma identidade, 

Avtar Brah declara: 

Contrary to general belief, not all diasporas sustain an 
ideology of return. Moreover, the multi-placedness of 
home in the diasporic imaginary does not mean that 
diasporian subjectivity is ‘rootless’. I argue for a 
distinction between ‘feeling at home’ and declaring a 
place as home. Processes of diasporic identity 
formation are exemplars par excellence of the claim 
that identity is always plural, and in process. (BRAH, 
1996, p.197) 
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Avtar Brah nos mostra como a ausência de um lar é 

determinante na percepção que temos de nossa identidade. A 

incessante busca por um lar naturalmente implicaria na formação de 

uma identidade também em trânsito. É interessante notar que há um 

consenso no que se refere à natureza oscilante do sujeito moderno 

por parte dos estudiosos do assunto. Ao discorrer sobre a condição 

transitória e fragmentada do sujeito moderno, composta a partir de 

referências de culturas que se cruzam e influenciam, Stuart Hall 

ressalta como, nesse cenário inconstante, a busca por uma 

identidade fixa seria um tanto infrutífera e ilusória. Hall propõe que, 

em lugar de uma escolha entre um retorno às raízes ou o 

desaparecimento através da homogeneização nessa jornada pela 

busca por uma identidade autêntica, o sujeito faça uma constante 

tradução entre culturas, línguas, e tradições. Nesse sentido, ao 

aceitar-se como produto de diversas histórias e culturas, ele poderia 

vislumbrar a idéia de pertencer a diversos “lares” e simultaneamente 

nenhum em particular (HALL, 2005, p.629). Nesse sentido o lar 

incorporaria uma confluência de elementos formadores de 

identidades modernas capazes de assimilar diferentes ingredientes 

étnicos, constituindo-se como um espaço multicultural, híbrido e 

sincrético, quase que antropofágico, onde o sujeito poderia filtrar e 

apropriar-se de tudo o que lhe é vantajoso, promovendo assim uma 

espécie de transculturação. Ao definir transculturação, o Cubano 

Fernando Ortiz comenta: 

Entendemos que o vocábulo ‘transculturação’ expressa 
melhor as diferentes fases do processo de trânsito de 
uma cultura para outra, porque este não consiste 
somente em adquirir uma cultura, que é o que em rigor 
indica o vocábulo anglo-americano ‘aculturação’, mas 
que o processo implica também, necessariamente a 
perda ou desarraigamento de uma cultura precedente, 
o que se poderia dizer uma parcial desaculturação, e, 
além disso, significa a conseguinte criação de novos 
fenômenos culturais que poderiam ser denominados 
‘neoculturação’. (RAMA, 2004, p.259) 
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Nesse processo de transculturação a partir do espaço 

doméstico, a busca pelo lar ideal, poderia ser desconstruída e 

encarada como arcaica e obsoleta. No entanto, esse ideal difundido e 

incorporado ao longo de gerações, responsável por guerras e disputas 

territoriais, não é facilmente diluível. Podemos ilustrar essa temática, 

e como ela permeia o nosso imaginário, a partir de dois filmes que, 

cada um a sua maneira, abordam o tema sob óticas próprias e 

idiossincráticas. 

No clássico filme norte americano O Mágico de Oz, de 1939, 

baseado na obra de Frank Baum, Dorothy, uma simplória menina do 

Kansas, após ser transportada por um tornado para o fantástico 

mundo de Oz, inicia uma jornada em busca de seu lar original. O lar 

em questão é uma fazenda desoladora, arrasada pela seca e habitada 

por seus pais adotivos que vivem em meio a um cenário estéril e 

insípido. Esse lar, no entanto, curiosamente exerce sobre a menina 

uma força centrípeta, e enquanto vaga inconformada pelo fabuloso 

mundo de Oz, Dorothy é movida pelo desejo de retorno à cinzenta e 

assolada fazenda, que paradoxalmente produz nela um saudosismo 

inabalável. Mesmo diante dos atrativos do vibrante e onírico mundo 

de Oz, Dorothy é incapaz de ser dissuadida de sua empreitada inicial. 

Esse desejo de retorno ao lar torna-se assim o fio condutor de toda 

uma narrativa tecida através de uma trajetória que desvenda 

personagens alegóricos que incorporam desejos, esperanças e 

temores legítimos, sintomáticos de um período histórico conturbado e 

inquietante pelo qual a América do Norte passava. A busca incessante 

de Dorothy pode ser encarada como uma metáfora para uma 

necessidade coletiva que é o referencial do lar intacto e seguro que 

nos oferece abrigo e proteção. Esse lar simbólico, no entanto, não 

passa de uma fantasia, visto que sua serenidade, e sentido de 

fortaleza estão sempre sujeitos a inúmeros agentes transformadores, 

que contribuem para a sua manutenção, ou colapso. Quando o filme 
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O Mágico de Oz foi lançado, os Estados Unidos estavam imersos em 

uma das piores recessões de sua história, além de estarem na 

iminência de mandar seus soldados para a Segunda Guerra Mundial. 

O apelo da jornada de Dorothy era óbvio e a nostalgia de um lar 

protetor, reconfortante e principalmente estável era um sentimento 

compartilhado também por muitos americanos que viviam a 

angustiante ameaça de perderem suas casas. 

O lar, no entanto, pode muitas vezes apresentar-se como 

insólito e esmagador. No filme brasileiro Casa de Areia de Andrucha 

Waddington, lançado em 2005, o lar em questão tem um aspecto 

lodoso e opressivo. A casa, sempre sujeita a ação inclemente de 

forças da natureza, sugere um caráter provisório e frágil 

forçosamente incutindo nas personagens um espírito nômade oriundo 

da impossibilidade de fixarem-se. A casa, inicialmente dissociada da 

idéia de lar, incorpora a perpetuação de uma tragédia. Mãe e filha se 

vêem diante do desafio de erigir uma casa a partir da ausência e da 

privação, e atrelar a ela um sentido de lar, ainda que transitório. 

Um sentimento atávico de enraizamento alimenta as 

personagens e lhes dá forças para lutarem contra as animosidades e 

provações que o cenário austero lhes impõe. Essa relação tortuosa 

com o espaço engendra nelas sentimentos contraditórios em relação 

à casa que está constantemente condenada a sucumbir às dunas de 

areia que a rodeiam. O aspecto efêmero que a casa evoca e a luta 

inicial travada pelas personagens para afastarem-se dela, imprime na 

terceira geração de uma família constituída por três mulheres, um 

vazio destrutivo que a consome lentamente, tal qual a areia que 

submerge à casa. Há, nesse sentido, uma batalha latente travada 

entre a casa e as personagens, e é somente a partir do momento em 

que deixam que a casa e o espaço ao seu redor as definam, 

suprimindo as refêrencias da vida burguesa que traziam consigo, que 

há uma reconciliação entre o lar e as personagens. 
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Ambos os filmes citados apresentam relações distintas que 

podemos desenvolver no que se refere ao lar, através de 

personagens que podem ser encarados como diaspóricos, num 

sentido mais amplo do termo, uma vez que são removidos de seus 

lares originais. 

Em O Mágico de Oz identificamos a onipresença de uma 

nostalgia e idealização do lar, no segundo filme, uma desilusão, e 

rejeição. No entanto, ambas as abordagens convergem uma vez que 

caracterizam-se como uma busca contínua por algo que apresenta-se 

como impalpável enquanto busca ideal.  Em ambos os filmes, vemos 

as personagens se munindo de elementos que o novo cenário lhes 

oferece para sobreviverem. Dorothy acolhe o homem lata, o leão e o 

espantalho ao longo de sua jornada, e em Casa de Areia as 

personagens misturam-se ao cenário inicialmente austero 

aprendendo a criar cabras e envolvendo-se com os nativos. Há nesse 

sentido uma aceitação de elementos que eram inicialmente 

considerados estranhos, mas que são incorporados como uma 

estratégia de sobrevivência, caracterizando o já citado processo de 

transculturação. 

No título de deu livro inaugural, Geographies of Home, a autora 

dominicana Loida Maritza Pérez faz uma alusão ao caráter transitório, 

movediço e plural do significado da palavra lar. O título sugere o 

potencial de se criar lares em diferentes espaços geográficos, questão 

recorrente para imigrantes que vivem uma existência fronteiriça e 

híbrida, vagando entre a nostalgia de um lar original deixado para 

trás, e que por esse motivo muitas vezes se torna idealizado, e a 

eterna busca por um novo lar que seja capaz de reconstruir uma 

identidade fragmentada pela perda desse referente. 

Geographies of Home, escrito em 2000, descreve a trajetória de 

uma família de imigrantes dominicanos que sai de seu país de origem 

rumo aos Estados Unidos em busca da perene promessa do sonho 
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americano e revela, através de seus lares, dinâmicas que servem 

como matéria prima para observarmos diversos elementos em ação 

na busca por uma identidade fora de seu espaço definidor original. 

Nesse contexto a construção de um lar capaz de assumir o papel de 

uma pequena redoma protetora que abrigaria e serviria de refúgio 

para pais e filhos imigrantes, torna-se crucial para a manutenção de 

uma identidade familiar. Em Geographies of Home a idealização do 

lar pela personagem principal, Lliana, torna-se o tônus da narrativa. 

Esse sonhado lar ofereceria uma referência sólida para a reconstrução 

de sua identidade até então diluída em meio às hostilidades 

enfrentadas em um local que invariavelmente define os imigrantes 

como estrangeiros e estranhos. O lar, assim, adquire contornos quase 

mitológicos e a sua busca torna-se uma empreitada homérica. Há 

diversos fatores em jogo que tornam esse processo aniquilante e 

muitas vezes intolerável. Quando consideramos uma perspectiva 

mais abrangente e pensamos em lar, não tanto como uma 

necessidade afetiva ou elemento constituidor de identidades, mas sim 

como um espaço geográfico e político que lhe concede direitos e lhe 

cobra deveres, percebemos ao longo da narrativa que imigrantes 

como a família de dominicanos retratada em Geographies of Home, 

dificilmente terão o privilégio de sentir-se em casa, uma vez que 

raramente serão considerados cidadãos devido às marcas de 

diferença, tais como cor ou sotaque, que carregam como cicatrizes e 

os distinguem dos demais.  De acordo com Bill Ashcroft: 

How people are perceived controls how they are 
treated, and physical differences are crucial in such 
constructions. This view of the body as a site for 
representation and control is central to many early 
analysts of post-colonial experience, notably Franz 
Fanon (1961). (ASHCROFT, 1999, p.183) 

Essa negação e rejeição torna o sentimento de deslocamento da 

família dominicana, que é refletido em seus lares em ruínas, ainda 
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mais intenso. Suas casas decadentes revelam relações falidas e 

processos de deterioração mental. Os seus lares na República 

Dominicana eram movediços e, no caso do patriarca Papito, uma 

fonte de tortura psicológica e luto devido ao contínuo estado enfermo 

de seu pai. A casa de Papito é destruída em uma enxurrada, o que 

confirma o seu aspecto quebradiço e efêmero tanto no nível simbólico 

como no nível material. Talvez essa perda e a conseqüente tomada 

de consciência da fragilidade e vulnerabilidade do lar, uma referência 

que idealizamos como sólida e indestrutível, tenha impresso em 

Papito um sentimento de uma busca estéril por algo volátil e etéreo. 

O acesso que a autora nos dá aos lares desvela a complexidade 

das negociações e adaptações que estão em jogo no processo 

diaspórico. Rebecca, a primeira filha a ir viver nos Estados Unidos é 

vítima da tirania de seu marido que faz questão de se apropriar de 

cada espaço de sua casa como uma demonstração de poder 

masculino. O lar, que é socialmente definido como um espaço 

feminino e historicamente restringiu a ação da mulher, condenando-a 

a esfera doméstica, é reivindicado por uma figura masculina num ato 

despótico. Rebecca sentindo-se impotente, finalmente renuncia a seu 

espaço que adquire um aspecto de abandono e decadência. Aurélia, a 

matriarca, torna-se escrava de seu próprio lar, mergulhada em 

intermináveis afazeres domésticos e constantemente tentando 

restabelecer uma ordem e coesão que nunca existiram. Marina, a 

filha cuja sanidade mental lentamente se deteriora, encara o lar como 

uma constante ameaça. Depois de ter sido estuprada por um 

tarólogo, encontra-se imersa em um eterno estado de alerta e vigília, 

e sofre com alucinações e ataques repentinos. Lliana, a única filha 

que demonstra ter aptidões intelectuais, luta para aceitar um lar 

habitado por uma família que tripudia sobre suas aspirações. Lliana é 

a única filha que tem acesso a uma universidade de elite freqüentada 

majoritariamente por alunos que a estigmatizam, tratando-a como 
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uma intrusa e não merecedora daquele espaço culturalmente 

dedicado a alunos de famílias brancas abastadas. Logo na abertura 

do romance nos deparamos com a experiência traumática que Lliana 

vive na universidade. As primeiras linhas denunciam o racismo 

presente no campus em que estuda: 

The ghostly trace of “NIGGER” on a message board 
hanging from Lliana’s door failed to assault her as it 
had the first time she returned to her door room to find 
it. Just a few more hours and she’d be home. (PÉREZ, 
1999, p.1) 

Episódios como esse a impelem a voltar para casa com o intuito 

de reforçar os elos familiares, no entanto, após uma sucessão de 

experiências traumáticas, ela é forçada a encarar a atroz realidade de 

que seu lar é mais uma fonte de dor e fissura do que de felicidade e 

realização. Lliana entende que deve abandonar o ideal 

sentimentalista que nutria em relação ao seu lar e usar os recursos 

que possui, a educação privilegiada que adquiriu nos Estados Unidos, 

para desconstruir e transformar esse lar que não é mais capaz de 

definí-la. 

A saga da família dominicana prova a relevância de se 

desprender de um referencial passado que pode engessar a vida para 

se construir um novo espaço a ser chamado de lar a partir da 

apropriação de componentes capazes de criar uma identidade 

caleidoscópica e gregária, através de uma reconceitualização do lar. 

Essas relações com nossos lares, que são periodicamente 

atualizadas e reformuladas, são sintomáticas da problemática que 

tornou-se a conceitualização do que chamamos de lar. Em nosso 

atual mundo globalizado, caracterizado por movimentos diaspóricos 

frenéticos, o ideário do lar deve ser constantemente revisitado, 

revisado, e transformado, se almejarmos tê-lo como um referencial, 

por mais contraditório que essa proposta soe. O lar, seja ele 

encarado como uma nação coesa, sugestiva de um sentido de 
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pertencimento, ou o local que congrega uma conjuntura familiar 

harmoniosa, suscita em nós um ideal de convivência pacífica e 

conciliatória, mas que na maior parte das vezes é ilusória e traiçoeira, 

e deve ser evitada, principalmente no contexto das diásporas. A 

teórica Rosemary George, comenta que: 

Homes are manifests on geographical, psychological 
and material levels. They are places that are recognized 
as such by those within and those without. They are 
places of violence and nurturing. A place that is flexible, 
that manifests itself in various forms and yet whose 
every reinvention seems to follow the basic pattern of 
inclusions/exclusions. (GEORGE, 1999, p.9) 

No que se refere ao lar do imigrante, que muitas vezes promete 

preservar uma cultura de origem e proteger a família de influências 

externas, poderíamos considerá-lo um espaço propício e até ideal 

para sofrer um processo de transculturação. Essa visão se afastaria 

da noção clássica que define o lar ou a nação como um lugar 

homogêneo, fixo e intacto. Ella Shohat, defende que: 

The foregrounding of “hybridity”and “syncretism” in 
post-colonial studies calls attention to the mutual 
imbrication of “central” and “peripheral”cultures. 
“Hybridity” and “syncretism” allow negotiation of the 
multiplicity of identities and subject positionings that 
result from displacement, immigration, and exile, 
without policing the borders of identity along 
essencialist and originary lines. ( SHOHAT, 2006, 
p.244) 

Os personagens centrais dos dois filmes citados, assim como 

Lliana do romance Geographies of Home, nos ensinam a importância 

de encararmos nossos lares, não como redomas protetoras e 

imutáveis, mas sim como espaços suscetíveis de transformações e 

por isso catalizadores de mudanças e revoluções, no que se refere à 

percepção de nossas identidades. O último parágrafo do romance 

reforça essa idéia, quando Lliana percebe como o seu lar e a sua 
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família devem ser reconfigurados e não desprezados no intuito de se 

ter um referente saudável em sua jornada. 

...Everything she had experienced; everything she 
continued to feel for those whose lives would be 
inextricably bound with hers; everything she had 
inherited from her parents and had gleaned from her 
siblings would aid her in her passage through the world. 
She would leave no memories behind. All of them were 
her self. All of them were home. (Pérez, 1999, p.321) 
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O INSÓLITO E SUA FACE AMEDRONTADORA EM  
EDGAR ALLAN POE 

SILVA, Luciana Morais da24 

RESUMO: Em narrativas compostas por um misto de terror e 
suspense, Edgar Allan Poe desconcerta o leitor ao guiá-lo a um 
ambiente de mistério, tanto pela descoberta quanto pela aura do 
cenário informado, visto que as personagens são confrontadas com 
suas próprias visões do mundo que as cerca, portanto, vítimas de 
seus sentidos. Em um mergulho ao âmago das ações insólitas pode-
se depreender que a personagem não compreende ainda que 
denuncie algo que lhe é alheio, estranho. Preso a um diálogo entre o 
ordinário e o extraordinário, o leitor é convidado a sentir a mão do 
narrador em seu ombro e a ouvir a melódica voz contorcer suas 
certezas e ressignificar seu conhecimento visual. O insólito ocorre no 
conto de Poe sob diversos matizes, desestruturando o espaço 
ordinário para constituir outro permeado de possibilidades coercivas. 

PALAVRAS-CHAVE: Insólito; Personagem; Edgar Allan Poe; 
Narrativa 

Palavras ― movo-me com cuidado 
entre elas que podem se tornar 
ameaçadoras. (LISPECTOR, 1998, p. 
23) 

Os mortos não sonham, isso vos digo. 
Os defuntos só sonham em noites de 
chuva. No resto, eles são sonhados. 
(COUTO, 2007, p. 11) 

O medo, característica distintiva das reações humanas diante 

daquilo que lhes inspira reações inesperadas, angustiadas e até 

mesmo mortais, pode apresentar-se de formas multifacetadas, 

dependendo apenas de quem o concretiza. O homem contemporâneo 

diante do que lhe causa “medo” não o reconhece, visto que interrogar 

o que o faz “tremer” é uma das marcas do homem do século XXI. 

 
24 Luciana Morais da Silva (UERJ / UFRJ); lulu_msilva@yahoo.com.br 
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Distante das utopias que marcaram o início do século XX, o homem 

se vê imerso no angustiante estado de desconhecer de modo palpável 

seu futuro, pois hoje as personagens do quotidiano reconhecem sua 

apatia para com o universo, sendo apenas parte da estrutura que 

compõe o mundo, porém não donos de todo o processo. (Sobre) 

vivendo “numa era de temores” (BAUMAN, 2008, p. 9). 

O medo é construído na ficção como parte das reações de uma 

personagem a dado acontecimento ou a um conjunto deles, porém: O 

que causa medo a personagem da narrativa Silêncio, de Edgar Allan 

Poe? Aparentemente nada, pois há na composição de Poe uma 

relação de familiaridade entre a estória narrada pelo Demônio e o 

homem, visto que o segundo vivencia os fatos intradiegéticos. Os 

instantes se passam e a estória do ser não desperta grandes reações, 

porém, ao findar-se a fabulação, há um êxtase da personagem, do 

homem, indicando um estranho júbilo pelo fim da narrativa e ainda 

uma incomum apatia diante da maldição e da história que é 

recontada por ele mesmo. 

A inaudita narrativa Silêncio, de Poe, constrói com o leitor um 

espaço de diálogo, visto que percorre com ele caminhos nitidamente 

desconhecidos. Um mundo descoberto pelo narratário – “receptor 

imediato e fictício do discurso narrativo” (FURTADO, 1980, p.74) –, 

através do discurso de um ente tido pelo senso-comum como um ser 

sobrenatural, e contado por uma personagem amaldiçoada por não 

poder “rir com o Demônio” (POE, 1965, p. 387). A personagem que 

conta a fábula, a estória, não foi capaz de rir e isso o enclausurou em 

um evento ainda mais insólito: vítima, portanto, de uma maldição 

desconhecida e da maldição de recontar, visto que é o relator d a 

fábula do Demônio sem tê-la vivenciado fisicamente. 

O leitor é guiado a um mundo de ocorrências incomuns, mas 

não há discussões quanto a existência ou não de qualquer elemento 

(extra) natural, já que a estória do Demônio é “a mais maravilhosa 
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de todas” (POE, 1965, p. 387). Sendo, portanto, insólita tanto a 

narrativa do ente sobrenatural quanto o mundo ou o local em que ele 

a contou. O insólito compreende, desse modo, aquilo que é diferente, 

estranho, incrível, inusitado, inabitual. 

Edgar Allan Poe estrutura a narrativa em um mundo alucinado, 

construindo um espaço insólito tanto fora quanto dentro da fábula 

narrada pelo Demônio. O narrador narra sem sobressaltos à estória 

do ente sobrenatural, porém sua realidade é ainda mais insólita, visto 

que o narrador estranhamente ouve a fábula em um cemitério, sendo 

contada por um ser que não habita concretamente o mundo empírico. 

Não há propriamente uma subversão da realidade, uma vez que o 

mundo do narrador e o narrado são incomuns, insólitos. 

O narrador de Poe afirma ter ouvido a estória contada pelo 

próprio Demônio; porém, como se ouve uma fábula narrada por um 

ente sobrenatural? A estória do Demônio, assim como quem a (re) 

conta, participa de um mundo misterioso e, por fim, insólito, visto 

que o cenário enigmático desenvolvido na fábula do Demônio 

extrapola o espaço interno a narrativa, fixando-se ainda, no ambiente 

em torno do narrador. O ser que narra compartilha com o Demônio o 

lúgubre lugar de sua morada, uma vez que a ouviu “à sombra do 

túmulo” (POE, 1965, p. 387). 

O conto evoca elementos sobrenaturais transmitidos por um 

Demônio em “sua morada”, convertendo uma fábula em um relato 

substancial, proveniente de regiões insólitas de um mundo 

extraordinário. Uma estória aparentemente comum abre espaço para 

um narrador preocupado em subverter o medo, já que elabora 

cenários de terror sem ocasionar reações. O insólito ocorre do início 

ao fim do conto, subvertendo o real, visto que fixa traços de um 

mundo sobrenatural, com um Demônio contando fábulas em uma 

sepultura. 
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O narrador, um ser amaldiçoado, é uma personagem no início e 

no fim de sua própria narração, já que se coloca como um ouvinte do 

ente sobrenatural, descrevendo a maravilha existente no que ouvira, 

embelezando os elementos estranhos da terra distante e 

engenhosamente elaborada para amedrontar. Não um medo 

propriamente proveniente do narrador, mas demonstrado pela 

atitude da personagem interna a fábula do Demônio, e ainda pautado 

na inquietude gerada no leitor diante de uma narrativa que torna 

normal um espaço noturno e permeado por elementos misteriosos. 

As personagens de Poe (...) ao mesmo tempo que 
personificam a natureza humana, ocultam uma parte 
do eu, trazendo à luz uma faceta da personalidade 
humana que é simultaneamente reveladora e 
misteriosa. (ARAÛJO, 2002, p. 57) 

Observa-se, assim, que há a construção de um mundo insólito, 

em Silêncio; porém, subvertendo a expectativa, o autor desenvolve 

um narrador estruturado misteriosamente, já que transita pelo 

espaço do Demônio, ouvindo seus relatos e os transmitindo. Os 

relatos do ser sobrenatural evocam, portanto, uma faceta humana, 

pois o homem ou o ser que narra à estória ouvida revela a maldição 

do Demônio, contando os meandros de sua ocorrência. Entretanto, o 

narrador se envolve na estória que conta ao descrever o momento 

em que ouvira a estória e as gargalhadas provenientes do túmulo. 

A composição diabólica, formada pelas estruturas narrativas, 

desenvolve juntamente com o discurso do narrador, tomado do 

Demônio, uma realidade alucinada, em uma região como outra 

qualquer, porém com seres incomuns, como behemoth, e eventos 

também estranhos decorrentes do ambiente. A aura intradiegética se 

constitui pela narração de uma estória que se passa em uma região e 

é contada em outra, permeada por plantas personificadas, que 

compõe um espaço pouco concreto, já que não é comum plantas 

murmurarem ou a lua se tornar avermelhada repentinamente. 
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A narrativa trata de uma noite, chuvosa e lúgubre, em que o 

ente sobrenatural ficou observando um homem em uma “região da 

Líbia, às margens do rio Zaire”, onde “não há repouso nem silêncio” 

(POE, 1965, p. 385). Um homem, elemento principal da narração do 

Demônio, foge aterrorizado ao vislumbrar o olhar que o 

acompanhava, indicando a angústia de estar aprisionado por forças 

da natureza e acabar trocando um olhar com um ser sobrenatural. 

A estória recontada pelo narrador demonstra o terror do 

homem diante da natureza, incluindo o Demônio, porém, ao mesmo 

tempo, discute a possibilidade de se olhar com outros olhos o medo 

causado pelo próprio Demônio, visto que o narrador de Silêncio não o 

teme, pelo contrário, idolatra a fábula do Demônio. É, portanto, 

“medo” o nome que damos a nossa incerteza: nossa ignorância da 

ameaça e do que deve ser feito ― do que pode e do que não pode ― 

para fazê-la parar ou enfrentá-la, se cessá-la estiver além do nosso 

alcance (BAUMAN, 2008, p. 8). 

A paralisia do homem diante do olhar do Demônio é fruto do 

medo, da angústia de estar só sobre uma pedra, sendo observado 

por outrem, porém o medo não motiva o homem que reconta a 

estória do ser sobrenatural; ao contrário, o alimenta, o desperta, já 

que este aparenta ser mais um morador das proximidades do túmulo 

do Demônio. O silêncio em que é colocado o homem, ao olhar para o 

ser sobrenatural, em uma noite tenebrosa começa apenas como 

medo, porém é ainda trazido a narrativa como fruto de uma 

maldição. 

O medo revelado, bem como a coragem, são características 

mostradas em meio a todo o misterioso universo elaborado por Poe. 

O autor estabelece um ponto de convergência entre a fábula do 

Demônio e o espaço em que se encontra o narrador, visto que ambos 

apresentam um cenário assustador, porém divergente no que tange a 

reação de suas personagens. O narrador não teme o relato nem seu 

O insólito em Língua Inglesa – Simpósios – Dialogarts – ISBN 978-85-86837-88-3 



155 

 

contador, porém a personagem da fábula do Demônio demonstra seu 

medo com o rosto lívido de terror (Cf. POE, 1965, p. 367). 

O narrador que transmite o relato do Demônio se coloca como 

testemunha de uma estória, uma ficção, trazendo às instâncias 

narrativas um encantamento diante do relato, visto que segundo 

Umberto Eco, 

Na ficção, as referências precisas ao mundo real são 
tão intimamente ligadas que, depois de passar algum 
tempo no mundo do romance e de misturar elementos 
ficcionais com referências à realidade, como se deve, o 
leitor já não sabe muito bem onde está. (ECO, 1994, p. 
131) 

Desta forma, o leitor é guiado a um mundo insólito, em que até 

mesmo a localização é distante e adjetivada, um espaço fabular, 

como o do “Era uma vez” dos contos de fadas, das “lindas estórias 

que se encontram nos volumes dos Magos” (POE, 1965, p. 387), 

ambientes longínquos e de grandiosos castelos. Todavia, não há um 

mundo mágico dentro da narrativa sobre a estória contada pelo 

Demônio, mas uma região de murmúrios insólitos em uma noite de 

chuva e de sangue. 

O Demônio, contador de fábulas, instala um espaço de 

desenvolvimento do insólito, o qual pode ser distinguido já no início 

da narrativa pelo título, visto que a narrativa demoníaca constrói-se 

pelo mistério de um mundo marcado por eventos incomuns. A fábula 

é estruturada com traços dos contos maravilhosos, porém a 

maravilha não pertence ao bem, mas ao mal. No maravilhoso os 

elementos mágicos convivem com a dualidade, tendendo tanto para o 

bem quanto para o mal. 

O maligno valor atribuído ao insólito aproxima a fábula também 

do fantástico, porém sem a hesitação, visto que “só o sobrenatural 

negativo convém à construção do fantástico pois só através dele se 

realiza inteiramente o mundo alucinante” (FURTADO, 1980, p. 25).  O 
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fantástico ocorreria, portanto, com o sobrenatural negativo, com 

seres e elementos ligados ao mal. 

Desta forma, observa-se que os eventos insólitos apresentados 

no conto de Poe dialogam com o fantástico e com o maravilhoso, 

trazendo traços de ambos, porém sem a hesitação do fantástico e 

sem a moral do maravilhoso cristão. Demônios são entidades 

combatidas no maravilhoso, principalmente, após o cristianismo, que 

reconhece este ser como símbolo do mal. Os narradores insólitos, do 

conto de Poe e da fábula dentro do conto, são construídos em 

mundos alucinados, nos quais relatam momentos de seus 

quotidianos, discutindo-os como “contos do insólito”, próximos do 

maravilhoso e ainda do fantástico. 

A composição do cenário criado pelo escritor engendra um 

mundo sobrenatural, marcado por forças da natureza que se revelam 

como parte de um sistema criado para causar medo, angústia. A 

narrativa é formada por duas estórias, ambas relatadas por uma 

mesma personagem, que se detém mais nitidamente no relato 

apreendido do Demônio e na maldição que lhe foi imputada. Esta 

personagem demonstra um prazer por ter ouvido a fábula do 

Demônio, como um jovem aprendiz diante de seu mestre, encanta-se 

ainda que, preso a uma maldição não revelada. 

A região lúgubre da Líbia é um espaço soturno, de inquietação, 

em que o homem acaba em um estado de inércia, vitimado pela 

natureza que o corrói. Em um local distante e misterioso se passam 

acontecimentos inesperados, em que o Demônio mostra seu poder 

tanto de observar quanto de comandar eventos da natureza. Este ser 

sobrenatural é tratado pelo narrador como um encantador, visto que 

engendrou uma estória maravilhosa, arquitetando-a para envolver 

seu ouvinte, o qual se entregou a narração a ponto de recontá-la. 

A narrativa de Poe não ocorre em um local comum, num belo 

dia de sol, mas como uma marca da obra deste autor é formada em 
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um percurso insólito e fantasmagórico, já que a estória narrada 

ocorre em um espaço selvagem e amedrontador. Os nenúfares, 

autores da “canção de desassossego” local, fazem parte do contexto 

criado para amedrontar, narradas como 

um pálido deserto de gigantescos nenúfares, que 
suspiram, um para o outro, naquela solidão e erguem 
para o céu os longos colos lívidos, meneando as frontes 
imortais. E dentre eles se evola um murmúrio 
indistinto, semelhante ao rolar de uma torrente 
subterrânea. E um para o outro eles suspiram. (POE, 
1965, p. 385) 

Um ambiente aterrador é criado pelos nenúfares que se 

conjugam e dialogam pelos murmúrios, se personificando, dominando 

“o limite da floresta escura, horrenda, enorme” (POE, 1965, p. 385). 

Os elementos de conjugam para formar uma aura de mistério e 

medo, em que os seres são vitimados pelos espaços que os cercam, 

porém é o narrador um ser enigmático, visto que guarda em si papéis 

múltiplos. Poe traduz esses diversificados sentidos do narrador ao 

começar 

sua narração na primeira pessoa. Assim, logo de início 
o leitor se sente afetado e passa a sentir-se o próprio 
narrador, colocando-se, num processo empático, na 
posição do escritor. É lógico que está é uma forma 
natural de se “vivenciar uma leitura”, mas nos textos 
de Poe esse procedimento se radicaliza. (ARAÛJO, 
2002, p. 57-58) 

Sendo assim, nota-se que o autor cria no leitor uma empatia 

com o narrador, tornando-o, portanto, parte do relato, já que o 

Demônio pôs a mão sobre a cabeça do narrador. Em um curto diálogo 

se iniciam os acontecimentos, porém o conto é tomado por outra voz 

que se amalgama a do narrador, já que na sequencia quem fala não é 

mais o narrador confundido com o leitor, mas uma voz narrativa que 

faz transbordar diferentes sentidos para uma narração dentro de 

outra. 
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A experiência de mistura das vozes narrativas desenvolve um 

transbordamento, visto que o leitor, a princípio, confundido com o 

narrador, acaba imerso na fábula do Demônio. O relato extrapola os 

sentidos comuns, pois o narrador é tanto o ente sobrenatural quanto 

o narrador do relato, tendo o segundo como eixo principal, já que 

toma a palavra ao final do conto e demonstra sua alegria por ouvir a 

estória do “silêncio”. 

O relato do Demônio é vivenciado pelo homem, porém, ao 

contá-lo o transmite como um fato verídico não como uma fábula. 

Desvenda-se o limite entre fato verídico e narração apenas nos 

momentos finais quando o narrador assume ser uma estória 

maravilhosa, denunciando assim, o caráter insólito de ambas as 

narrações. 

O silêncio se mascara na narrativa de Poe pelo viés de uma 

apatia. A personagem que narra é um leitor, um conhecedor de 

mundos, um ser imbuído pelo saber de livros e seres antigos, míticos 

e misteriosos.  Contudo não se discute o conhecimento, nem há uma 

relação clara entre seu saber e a narrativa apreendida do Demônio, 

pois o narrador preocupa-se apenas em relatar e elogiar, sem 

questionar se os acontecimentos são ou não (in) comuns. 

A narrativa é elaborada pelo caminho das possibilidades, 

trazendo ao leitor comum um mundo de crença, no qual um ente 

sobrenatural põe a mão na cabeça de seu receptor e relata uma 

estória, seja ela falsa ou verdadeira esta é contada por alguém que a 

ouviu diretamente do Demônio. No entanto, o leitor, bem como o 

narrador, é introduzido em uma saga insólita, na qual a personagem 

observada é vítima do olhar do outro, um que o amedronta. 

O cenário desenvolvido por Poe compõe-se de uma relação 

entre o aterrorizador e uma natureza selvagem. O terror, formulado a 

partir da visão de um ser demoníaco, ocorre na fábula e fora dela, 

com personagens amedrontados e outros amedrontadores, compondo 
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um mundo alucinado, descrito como maravilhoso, portanto, insólito. 

A natureza selvagem, como uma personagem, é engendrada para 

causar medo, imbuída de mistério e uma aura maligna, transcende o 

espaço da fixidez e toma para si atitudes humanas. 

Sendo assim, percebe-se que a natureza selvagem e o terror 

que circunda a narrativa se conjugam para formar um cenário único, 

marcado pela reunião do Demônio a natureza personificada. O ser 

sobrenatural, bem como a natureza, são parte de um mundo 

alucinado, em que ambos se igualam ao causar medo. Na fábula 

demoníaca o homem se aterroriza ao notar o “silêncio”, que o 

envolve após o olhar do Demônio, porém o local em que o homem 

está situado é também parte da natureza que amedronta. O narrador 

que reconta a estória demoníaca não teme o Demônio nem a 

natureza que o circunda, ao contrário, os exulta. 

É evidente o caráter insólito da narrativa, já que é estruturada 

do começo ao fim em um ambiente alucinado, pois não é comum o 

Demônio contar fábulas nem outros as transmitirem. Entretanto, o 

narrador a repassa detalhando até as formas de abordagem do ser 

sobrenatural, visto que o Demônio não narra apenas uma fábula, ele 

o faz sentado ao lado do homem e próximo ao túmulo. 

O narrador tratar da maravilha da fábula do Demônio também o 

constitui como um ser sobrenatural e, portanto, um amaldiçoado da 

eternidade, já que pôde saber de várias estórias através dos tempos, 

além de ouvir a estória do Demônio, chegando ao mérito de apontar 

a melhor. O percurso feito pelo narrador, relatando a fábula do 

Demônio, indica uma personagem preocupada em transmitir seu 

aprendizado mediante o contato com a estória. Revelando, assim, um 

diálogo com os contos maravilhosos, obviamente delimitado por uma 

roupagem mais misteriosa, porém com marcas das fábulas que tem 

por fundamento trazer uma moral, ainda que não haja uma no conto. 
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OS LIMITES ENTRE VERDADE E FICÇÃO EM  
EDGAR ALLAN POE: A FACE INSÓLITA DA MORTE 

NOGUEIRA, Thalita Martins25 

RESUMO: O presente trabalho ambiciona discutir a questão da morte 
como elemento insólito na ficção de Edgar Allan Poe. Observar-se-á 
como a personagem reage diante de situações em que a morte se 
apresenta de maneira assombrosa de modo a afrontá-la de todas as 
formas. Tais questões apontam para uma construção narrativa em 
que há o rompimento da tênue linha entre verdade e ficção, 
corroborando na desestabilização tanto da personagem, que vivencia 
o horror da morte, como do leitor que toma conhecimento desse 
pavor. Visando discutir os pontos levantados serão utilizados textos 
de fundamentação teórica de Zygmunt Bauman para trazer as 
reflexões sobre o conceito de medo, bem como de Umberto Eco e 
Tzvetan Todorov na tentativa de delimitar a fronteira entre verdade e 
ficção no texto de Edgar Allan Poe. 

PALAVRAS-CHAVE: ficção; morte; personagem. 

Endêmico... Parte da vida diária. Não 
há necessidade de uma grande 
catástrofe, já que um pequeno 
acidente pode desencadear uma 
“desarticulação em grande escala”. A 
catástrofe pode chegar sem anúncio – 
não haverá trombetas advertindo que 
as inexpugnáveis muralhas de Jericó 
estão para desmoronar. Há razões 
mais que suficientes para ter medo – 
e, portanto, para imergir ao som da 
música suficientemente alta a ponto 
de abafar os sons produzidos pela 
fragmentação das muralhas. 
ZIGMUNT BAUMAN 

A morte é um dos temas caros à literatura de todos os tempos, 

uma vez que se configura como uma assombração que povoa o 

imaginário dos indivíduos, desestabilizando tanto os seres de papel 

quanto os seres da realidade. A morte afronta pelo seu caráter 
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desconhecido e silencioso; ela surpreende o indivíduo e tira dele 

qualquer expectativa de continuidade de seus projetos por 

interromper bruscamente o curso da vida. 

Os contos de Edgar Allan Poe são povoados pelo tema da 

morte. O autor utiliza-se desse elemento para construir uma 

narrativa que frustra as expectativas do leitor e o insere numa 

atmosfera de grande apreensão e, até mesmo horror, devido à 

presença do insólito. Entende-se aqui por insólito qualquer situação 

que fuja às regras conhecidas e que quebre as expectativas tanto das 

personagens como do leitor que geralmente se choca com tal 

acontecimento, uma vez que não se vê apto a lidar com esse tipo de 

questão. A respeito da incapacidade do ser humano de lidar com 

aquilo que está para além do conhecido e administrável, o sociólogo 

polonês Zygmunt Bauman assevera que, 

Tememos o que não podemos controlar. Chamamos 
essa incapacidade de controle de “incompreensão”; o 
que chamamos “compreensão” de alguma coisa é nosso 
know-how em lidar com ela. Esse conhecimento de 
como lidar com as coisas, essa compreensão, é o 
“brinde” que acompanha as ferramentas capazes de 
fazer esse manejo (ou melhor, está embutido nelas). 
Como regra, esse conhecimento vem como uma 
reflexão a posteriori. Ele reside, devemos dizer, 
primeiro nos instrumentos e só depois se estabelece 
nas mentes por meio da reflexão sobre os efeitos de 
utilizá-los. Na ausência das ferramentas e das práticas 
que possibilitam, não é provável que esse 
conhecimento – essa “compreensão” – possa aparecer. 
A compreensão nasce da capacidade de manejo. O que 
não somos capazes de administrar nos é 
“desconhecido”, o “desconhecido” é assustador. Medo é 
outro nome que damos à nossa indefensabilidade. 
(BAUMAN, 2008, p.124-125) 

O conto “Enterramento prematuro”, de Poe é um de seus textos 

em que a presença do insólito se dá pelo medo da morte; esse medo 

configura-se como algo fora do controle da personagem, que não 

consegue se desvencilhar do mesmo. É esse medo que desencadeia 
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na personagem certa perda de racionalidade no que diz respeito ao 

julgamento do que é coerente ou não. A razão deixa de ser sólida 

para resultar num elemento de grande fluidez. Todorov propõe uma 

reflexão que diz que quando existe um elemento insólito presente e 

[...] daí resulta que o leitor, se se identifica com a 
personagem, exclui-se a si mesmo do real. “E nossa 
razão que deveria endireitar o mundo às avessas, 
levada por este pesadelo, torna-se ela própria 
fantástica [...] (TODOROV, 1992, p.182) 

No conto citado, a postura da personagem diante das 

assombrações que ela própria cria ajuda a estabelecer uma atmosfera 

que mergulha o leitor no abismo da dúvida. A ficção de Poe investe 

mais em elementos corriqueiros do que no sobrenatural propriamente 

dito; especialmente no conto em questão, em que não há elementos 

como, por exemplo, seres extraordinários ou personagens que se 

metamorfoseiam em outros seres; há apenas um fato que aterroriza 

os pensamentos da personagem que é a crença de estar próximo da 

morte. Segundo Todorov, 

[...] existem autores de histórias cujas narrativas não 
apelam para o sobrenatural; mas a coincidência 
mantém-se por demais frequente para ser gratuita. 
H.P. Lovecraft tinha assinalado o fato: “Como a maior 
parte dos autores do fantástico, escreve ele, Poe fica 
muito mais à vontade no incidente e nos efeitos 
narrativos mais amplos, do que no esboço das 
personagens” [...] (TODOROV, 1992, p.171) 

Edgar Allan Poe inicia sua narrativa “O enterramento 

prematuro” num tom que se aproxima da narração jornalística; o 

narrador parece querer informar o leitor a respeito de determinado 

acontecimento. O narrador, já nas primeiras linhas, anuncia para o 

leitor o teor do que será narrado por ele e coloca em pauta o próprio 

fazer do escritor na escolha de temas que desconcertam tanto as 

personagens como aqueles que decidem descobrir o que se esconde 

Flávio Garcia, Marcello de Oliveira Pinto, Regina Silva Michelli (orgs.) 



164 

 

naquela ficção; e como ela, de certa forma, se aproxima da realidade 

empírica vivida por eles. 

Há certos temas de interesse totalmente absorventes 
mas por demais horríveis para os fins da legítima 
ficção. O simples romancista deve evitá-los se não 
deseja ofender ou desgostar. Só devem ser 
convenientemente utilizados quando a severidade e a 
imponência da verdade os santificam e sustentam. 
Estremecemos, por exemplo, com o mais intenso 
“pesar agradável”, diante das narrativas da Passagem 
do Beresina, do Terremoto de Lisboa, [...] Mas nessas 
narrativas é o fato, é a realidade, é a história o que 
excita. Como invenções, olhá-las-íamos com simples 
aversão. (POE, 1965, p.322) 

Nota-se que o narrador menciona a importância para o leitor de 

sentir como real o acontecimento insólito para que sentimentos como 

horror e medo possam estar presentes no imaginário do mesmo. Um 

dos temas que despertam esse sentimento é a morte. No caso do 

conto escolhido há algo que apavora mais do que a própria morte: a 

tortura que se inicia nos pensamentos com a possibilidade de morrer, 

principalmente quando essa morte pode ocorrer de forma macabra. 

Ser enterrado vivo é, fora de qualquer dúvida, o mais 
terrífico daqueles extremos que já couberam por sorte 
aos simples mortais. Que isso haja acontecido 
frequentemente, e bem frequentemente, mal pode ser 
negado por aquêles que pensam. Os limites que 
separam a Vida da Morte são, quando muito, sombrios 
e vagos. Quem poderá dizer onde uma acaba e a outra 
começa? (POE, 1965, p.323) 

Uma questão que é colocada no conto de Poe é a 

impossibilidade de controlar o medo que sufoca a personagem e 

impede que ela utilize a razão para se livrar das sensações de horror 

que a mente cria. Bauman fala sobre a tentativa dos homens de se 

desvencilharem do sentimento de medo dizendo que, 

Tentamos exorcizar os nossos medos e fracassamos, 
tendo apenas aumentado no curso da tentativa a soma 
total dos horrores que clama por ser confrontados e 
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afastados. O mais horripilante dos medos adicionados é 
o de ser incapaz de evitar a condição de estar com 
medo ou de escapar dela. (BAUMAN, 2008, p.124) 

Nota-se que o narrador autodiegético, que conta sua própria 

história, Nara uma série de acontecimentos e situações em que 

ocorreram enterramentos prematuros, deixando claro seu 

comportamento obsessivo em relação ao tema da morte. O narrador 

começa então a falar de seu pavor a respeito da possibilidade de ser 

enterrado vivo, medo esse que faz com que sua mente fantasie 

situações de horror para o psicológico do mesmo. 

Minha imaginação se tornava macabra. Falava de 
“vermes, de covas e epitáfios”. Perdia-me em 
devaneios de morte e a idéia do enterramento 
prematuro se apossava de contínuo de meu cérebro. O 
horrendo Perigo a que estava sujeito assombrava-me 
dia e noite. De dia, a tortura da meditação era 
excessiva; de noite, suprema. (POE, 1965, p.329-330) 

A personagem fica tão atordoada com a possibilidade da morte 

que chega a ver e a ouvir um vulto invisível que agarra seu punho e 

lhe diz coisas que a apavoram ainda mais. Além disso, a personagem 

passa a ter um comportamento cada vez mais obsessivo e neurótico 

que começa a ter influência sobre suas relações com as demais 

pessoas, assim como sobre sua rotina, já que se mostra 

sobressaltada com suas fantasias de morte. O narrador chega a 

definir seu medo como uma “espectral e tirânica idéia fixa” (POE, 

1965, p.332) 

Era em vão que eles procuravam tranqüilizar-me com 
as mais solenes promessas. Exigi os mais sagrados 
juramentos de que em nenhuma circunstância eles me 
enterrariam sem que a decomposição estivesse 
materialmente adiantada, que se tornasse impossível 
qualquer ulterior preservação. E mesmo assim meus 
terrores mortais não queriam dar ouvidos à razão, não 
queriam aceitar consolo. Iniciei uma série de 
cuidadosas precauções. (POE, 1965, p.331) 
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Observa-se que personagem procura se assegurar de que caso 

seja enterrada viva, terá meios de sobreviver a essa situação e terá 

como avisar prontamente às outras pessoas sobre o terrível 

acontecimento. Dessa forma, ela prepara o túmulo com diversos 

mecanismos para serem acionados caso ela de fato seja enterrada 

viva. Entretanto, a fixação da personagem pelo medo do 

enterramento acaba fazendo com que ela ache que realmente foi 

enterrada viva. 

O caixão estava quente e maciamente acolchoado e 
provido de uma tampa construída de acôrdo com o 
sistema da porta do jazigo, com o acréscimo de molas 
tão engenhosas que o mais fraco movimento do corpo 
seria suficiente para abri-lo. Além de tudo isto, havia, 
suspenso do teto do túmulo, um grande sino, cuja 
corda, como determinei, deveria ser enfiada por um 
buraco do caixão e amarrada a uma das mãos do 
cadáver. Mas, ah!, de que vale a vigilância contra o 
Destino do homem? Nem mesmo aquelas tão 
engenhosas seguranças bastaram para salvar das 
extremas agonias de ser enterrado vivo um desgraçado 
condenado de antemão a essas mesmas agonias! (POE, 
1965, p.331) 

Após esse incidente, a personagem acaba se libertando desses 

tormentos que ocupam sua mente visando estabelecer uma rotina 

normal de vida, uma vez que tais fantasias estavam retirando a 

capacidade de raciocínio da mesma. 

Em resumo, tornei-me um novo homem e vivi vida de 
homem. Desde aquela memorável noite afugentei para 
sempre minhas apreensões sepulcrais e com elas 
evanesceu-se a doença cataléptica, da qual, talvez, 
tivesse sido menos a conseqüência do que a causa. 
Há momentos em que, mesmo aos olhos serenos da 
Razão, o mundo de nossa triste Humanidade pode 
assumir o aspecto de um inferno, mas a imaginação do 
homem não é Carathis para explorar impunemente 
todas as suas cavernas. Ah! A horrenda legião dos 
terrores sepulcrais não pode ser olhada de modo tão 
completamente fantástico, mas, como os Demônios em 
cuja companhia Afrasiab fez sua viagem até o Oxus, 
eles devem dormir ou nos devorarão, devem ser 
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mergulhados no sono ou nós pereceremos. (POE, 1965, 
p.334) 

O narrador cria uma estratégia narrativa de tentar assegurar ao 

leitor de que aquilo que será narrado é verossímil tanto no contexto 

da ficção quanto no contexto da realidade empírica conhecida pelo 

ser da realidade. Para isso ele faz uma enumeração de diversos 

episódios em que tal fato se sucedeu, legitimando assim sua 

argumentação. Ele constrói sua fala de modo a fazer o leitor se 

questionar e ficar em dúvida a respeito de uma possível verdade do 

mundo empírico ter sido transportada para o mundo ficcional de Poe. 

De parte, porém, a inevitável conclusão, a priori, de 
que causas tais devem produzir tais efeitos, de que a 
bem conhecida ocorrência de tais casos de interrompida 
animação deve, naturalmente, dar azo, de vez em 
quando, a enterros prematuros, de parte esta 
consideração temos o testemunho direto da experiência 
médica e da experiência comum a provar que grande 
número de semelhantes enterros se tem realmente 
realizado. Se fosse necessário, poderia referir-me 
imediatamente a uma centena de casos bem 
autenticados. Um dos mais famosos, e cujas 
circunstâncias podem estar ainda frescas na memória 
de alguns de meus leitores, ocorreu, não faz muito, na 
vizinha cidade de Baltimore, [...] (POE, 1965, p.323) 

Essa narração, feita por Edgar Allan Poe, que procura legitimar 

o fato como verdadeiro coloca em jogo os limites entre verdade e 

ficção. O leitor fica se questionando até onde o que está sendo 

narrado faz parte ou não da realidade conhecida por ele. De fato, o 

leitor, quando lê histórias ficcionais cria uma expectativa de encontrar 

nelas “respostas” para seus questionamentos reais, tentando até 

mesmo suprir com a ficção aquilo que lhe falta na vida. De acordo 

com Umberto Eco, 

De qualquer modo, não deixamos de ler histórias de 
ficção, porque é nelas que procuramos uma fórmula 
para dar sentido a nossa existência. Afinal, ao longo de 
nossa vida buscamos uma história de nossas origens 
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que nos diga por que nascemos e por que vivemos. Às 
vezes procuramos uma história cósmica, a história do 
universo, ou nossa história pessoal (que contamos a 
nosso confessor ou a nosso analista, ou que 
escrevemos nas páginas de um diário). Às vezes, nossa 
história pessoal coincide com a história do universo. 
(ECO, 1994, p.145) 

O narrador de Poe insiste em assegurar ao leitor a veracidade 

de sua narração, dizendo que o tema desperta grande interesse no 

leitor, “interesse, porém, que [...] depende de nossa convicção da 

verdade do caso narrado. O que tenho agora a contar é do meu real 

conhecimento, da minha própria, positiva e pessoal experiência” 

(POE, 1965, p.328). Umberto Eco enfatiza ainda mais a tênue linha 

que une realidade e ficção quando diz que 

[...] se a atividade narrativa está tão intimamente 
ligada a nossa vida quotidiana, será que não 
interpretamos a vida como ficção e, ao interpretar a 
realidade, não lhe acrescentamos elementos ficcionais? 
Eu gostaria de contar uma história espantosa que sem 
sombra de dúvida sempre foi ficcional – porque foi 
baseada em citações explícitas de fontes ficcionais – e 
que no entanto muitas pessoas infelizmente assumem 
como verdadeira. (ECO, 1994, p.137-138) 

E nesse sentido, Poe parece querer brincar com o leitor, pois 

seu narrador pretende ludibriar o ser da realidade que tem acesso à 

história, confundindo-o de tal forma que ele falha em saber se existe 

ou não elementos da realidade factual naquela ficção. O narrador 

inclusive tenta convencer o leitor de que existem “circunstâncias que 

provam plenamente a afirmativa de que a verdade é, de fato, mais 

estranha do que a ficção” (POE, 1965, p.324). 

Através das questões acima expostas, pode-se concluir que a 

narrativa “Enterramento prematuro”, de Edgar Allan Poe é construída 

de modo a convencer o leitor de que há uma real combinação entre 

verdade e ficção; apesar de no fim da narrativa o narrador deixar 

claro que todos os horrores que vivia a respeito do medo da morte 
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não passavam de fantasias de sua imaginação, que conduzia a 

mesma a ter comportamentos até mesmo irracionais. Dessa forma, 

pode-se estabelecer a importância da presença do insólito em 

narrativas em que razão e fantasia se misturam, uma vez que o 

elemento insólito atua de forma a retirar da personagem a 

capacidade de raciocínio e de julgamento das situações que se 

colocam à sua frente. Assim, Poe constrói uma narrativa que mistura 

ficção com temas que fazem parte da realidade empírica do leitor, 

fazendo com que esse se sinta próximo daquilo que está sendo 

narrado. 
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O APRENDIZADO EM SALA DE AULA,  
TAMBÉM UM APRENDIZADO FORA DELA. 

MARINHO, Bianca Estupinhã26 

RESUMO: O presente tem por objetivo a reflexão do ensino de 
Língua Portuguesa a partir de sua contribuição para cidadania dentro 
e fora da escola, observando a relevância dos Gêneros discursivos 
não apenas como conteúdo, mas também como forma de 
contextualização entre o conteúdo ensinado e a vivência dos alunos. 
Desta forma reflete sobre a motivação que permeia e muitas vezes é 
decisiva para que um aluno tenha ou não interesse e empenho em 
um determinado conteúdo, facilitando ou não desta forma, seu 
aprendizado. Ainda salienta a importância da interação professor/ 
aluno como uma ferramenta de ensino uma vez que, a partir da 
mesma o professor adquiri maior relevância e respeito de seus 
alunos, podendo utilizar-se de tais características para investir aulas 
criativas sem o receio de não ter alguma atividade correspondida por 
faltar motivação e interação com seus alunos. 

PALAVRAS-CHAVE: aprendizado, método de ensino, interação. 

ABSTRACT: This aims to reflect the Portuguese classes from its 
contribution to citizenship in and outside the school, noting the 
significance of discursive genres not only as content but also as a 
means of background between the content taught and the experience 
of students . In this way reflects on the motivation that permeates 
and is often decisive for whether or not a student interest and 
commitment to a particular content, thereby facilitating or not, their 
learning. Also stresses the importance of teacher / student interaction 
as a teaching tool since, from the same professor acquire greater 
relevance and respect of his students and may be used for such 
characteristics to invest creative classes without the fear of not 
having some activity matched by lack motivation and interaction with 
their students. 

KEYWORDS: learning, teaching methods, interaction. 

Primeiramente, uma reflexão sobre algumas das principais 

responsabilidades da escola julga-se pertinente, á medida em que, a 
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partir da mesma, pode-se observar ou não a viabilidade de um 

aprendizado que possa fazer-se e demonstrar-se útil dentro e fora da 

escola. Entre as responsabilidades conferidas às escolas, destaca-se a 

transmissão dos saberes compreendida como inerente á formação 

cidadã. Visto que, a educação é um direito de todos e tem por 

objetivo formar cidadãos críticos, cientes de seus direitos e deveres 

observamos que o conhecimento está em permanente construção e 

interação relacionado com o individuo e o meio em que vive. A escola 

é um ambiente onde todos os saberes se encontram ou pelo menos 

deveriam se encontrar para juntos construírem o intelecto dos alunos 

que será  testado e aprovado ou não em sociedade. Ou seja, de 

acordo com o que o aluno conseguir absorver de seu aprendizado 

escolar, ele será “julgado” socialmente e avaliado e através de tal 

avaliação saberá, para o que está apto ou não. A escola não é a 

únnica responsável pelo ensino de seus alunos, mas é a que talvez 

detenha melhores oportunidades de otimização de tempo e espaço 

para ensiná-los. Todavia, atualmente a transmissão de saberes 

comumente atribuída á escola, também pode ser obtida – não 

totalmente, mas razoalvemente –  através do acesso aos meios de 

comunicação de massa e de toda tecnologia a que o indivíduo consiga 

atuar. Isso não torna a escola obsoleta, tão pouca, desnecessária, 

mas serve para que a mesma reveja alguns conceitos e se adapte às 

necessidades cada vez mais presentes para um ensino de qualidade. 

Na busca por cumprir seu papel  da melhor maneira possível, e 

observando sua responsabilidade em transmitir saberes que 

permitam aos cidadãos desfrutar tanto de seus direitos, com de seus 

deveres, os profissionais da educação ao realizarem o fundamental 

planejamento escolar precisarão realizá-lo de forma que a vivência 

dos alunos na escola esteja interligada com sua vivência externa, em 

sociedade. 
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Nenhumas destas preocupações mencionadas até agora, são 

novidades, inclusive torna-se complicado imaginar um ensino que não 

seja voltado para tal objetivo, porém o que se busca no presente 

trabalho, é refletir sobre as formas como tal ensino será 

transmitido,quais métodos serão utilizados, quais conteúdos terão 

ênfases, entre outros. 

Neste sentido se faz pertinente repensar a escola, que deverá 

ser vista é tida não apenas como um lugar que transmite saberes, 

mas também como lugar propício às reflexões do cotidiano dos 

alunos na sociedade como um todo, e não apenas no ambiente 

escolar. É necessário ter sempre em consideração que o aluno sairá 

da escola e precisará agir em outros ambientes e que para tanto, o 

mesmo precisa estar preparado. Acredita-se assim,estar fazendo 

desta forma que o aluno descubra que lugar ele ocupa, qual poderá 

ocupar. Um aluno pode almejar alcançar o mais “difícil” de seus 

sonhos, como ser um astronauta, por exemplo, mas se buscar 

realmente este objetivo, a escola deverá sempre estar disposta a dar-

lhe subsídios para alcançar, das profissões menos difíceis até as mais 

complexas.  

Uma Escola assim, possui espaço para o diálogo, ativa o 

conhecimento prévio dos alunos se utilizando da inferência, 

conscientiza seus alunos sobre doenças como a dengue, leptospirose, 

sobre a AIDS, sobre métodos contraceptivos, mas não deixando tais 

conteúdos apenas para as aulas de biologia e sim criando na aulas de 

Língua Portuguesa espaço para esses assuntos, promovendo debates, 

oferecendo textos em vários gêneros para serem apreciados pelos 

alunos e ao mesmo tempo em que informam incutem suas 

características no aprendizado dos mesmos. 

Pensando nos métodos mais eficazes de ensino de Língua 

Portuguesa, nota-se que os textos sempre tiveram lugar garantido 

nas salas de aula. Entretanto, aos mesmos têm sido atribuído em sua 
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grande maioria apenas a função de ensinar gramática, em que os 

textos ou apenas fragmentos são utilizados para que os alunos 

retirem algo, sem que exista a menor reflexão, sem que o aluno 

perceba sentido ou sequer contextualize-o com sua vida. Assim: 

Toda educação comprometida com o exercício da 
cidadania precisa criar condições para que o aluno 
possa desenvolver sua competência discursiva. (...) 
Nessa perspectiva, não é possível tomar como unidades 
básicas do processo de ensino as que decorrem de uma 
análise de estratos – letras/fonemas, sílabas, palavras, 
sintagmas, frases – que, descontextualizados, são 
normalmente tomados como exemplos de estudo 
gramatical e pouco têm a ver com a competência 
discursiva. Dentro desse marco, a unidade básica do 
ensino só pode ser o texto”. (PCN, 1998,p. 23) 

Com o intuito de evitar que os textos utilizados em sala de aula 

privilegiem apenas os aspectos normativos com ênfase na decora de 

regras gramaticais propõem-se não apenas, que os mesmo sejam 

escolhidos de maneira criteriosa, e busquem dar aos alunos subsídios 

para seu crescimento intelectual, mas que os Gêneros do Discurso 

sejam amplamente utilizados como meio de ensiná-los e torná-los 

cidadãos mais conscientes . Fazendo com que os textos realmente 

tenham destaque no ensino de Língua Portuguesa, ao invés de servir 

apenas para ter itens destacados de si, e que não fazem a menor 

iferença para os alunos. 

Nesta perspectiva, (BAKHTIN 2003, p.261) afirma que “todos 

os diversos campos da atividade humana estão ligados ao uso da 

linguagem” e nos apresenta os gêneros do discurso como 

possibilidades multiformes e inesgotáveis tais quais as atividades da 

linguagem humana e que necessitam de mais espaço em sala de 

aula. Ainda por ele: 

A riqueza e a variedade dos gêneros do discurso são 
infinitas, pois a variedade virtual da atividade humana 
é inesgotável, e cada esfera dessa atividade comporta 
um repertório de gêneros do discurso que vai 
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diferenciando-se e ampliando-se à medida que a 
própria esfera se desenvolve e fica mais complexa. 
Cumpre salientar de um modo especial a 
heterogeneidade dos gêneros do discurso (orais e 
escritos), que incluem indiferentemente: a curta réplica 
do diálogo cotidiano (com a diversidade que este pode 
apresentar conforme os temas, as situações e a 
composição de seus protagonistas), o relato familiar, a 
carta (com suas variadas formas), a ordem militar 
padronizada, em sua forma lacônica e em sua forma de 
ordem circunstanciada, o repertório bastante 
diversificado dos documentos oficiais (em sua maioria 
padronizados), o universo das declarações públicas 
(num sentido amplo, as sociais, as políticas). E é 
também com os gêneros do discurso que 
relacionaremos as variadas formas de exposição 
científica e todos os modos literários (desde o ditado 
até o romance volumoso). 

Sendo então os Gêneros do Discurso tipos relativamente 

estáveis de enunciados e possuindo tantas formas de manisfestar-

sem, ou seja, variadas formas de apresentação encontram-se  neles 

muitas opções de ensino a serem exploradas e apresentadas aos 

alunos. Ao se tratar por exemplo de cartas, infinitas são as formas 

em que o professor pode se utilizar para o ensino de modalidades de 

texto, pode demonstrar ao aluno que em algum momento de sua vida 

ele precisará escrever uma carta de reclamação, apresentação, de 

amor, de agradecimento, enfim. Variadas são as circunstancias em 

que o aluno poderá se observar aprendendo algo que com certeza, 

utilizará futuramente. Os relatos do dia-a-dia- bem como outros 

Gêneros do Discurso aproximarão os conteúdos de Língua Portuguesa 

da realidade vivenciada pelos alunos e servirão de estímulo, para que 

os mesmos se empenhem em aprender, pois a muito se sabe que 

sem motivação e sem a compreensão dos alunos do “por quê” de 

aprenderem determinado assunto eles o fazem de qualquer maneira, 

ou apenas decoram para serem aprovados na disciplina pois 

acreditam que nunca mais verão este conteúdo em suas vidas. 

Segundo Bakhtin (2003, p.282) “A língua penetra na vida através dos 
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enunciados concretos que a realizam, e é também através dos 

enunciados concretos que a vida penetra na língua”. Ainda para 

Bakhtin, o conhecimento do gênero permite, ao indivíduo que fala e 

escreve, antecipar a visão do texto como um todo acabado, por meio 

do conhecimento prévio dos paradigmas dos gêneros a que esse 

indivíduo teve acesso nas relações concretas de linguagem. Contudo, 

o gênero não se constitui como forma fixa, cristalizada, como as 

abordagens pedagógicas o apresentam. Ele é o resultado da tensão 

entre o conjunto de traços marcados pela regularidade e a 

variabilidade do sistema.  

Aprender a falar é aprender a estruturar enunciados 
(porque falamos por enunciados e não por orações 
isoladas). Os gêneros do discurso organizam a nossa 
fala da mesma maneira que a organizam as formas 
gramaticais (sintáticas). Aprendemos a moldar nossa 
fala às formas do gênero e, ao ouvir a fala do outro, 
sabemos de imediato, bem nas primeiras palavras, 
pressentir-lhe o gênero, adivinhar-lhe o volume (a 
extensão aproximada do todo discursivo), a dada 
estrutura composicional, prever-lhe o fim, ou seja, 
desde o início somos sensíveis ao todo discursivo que, 
em seguida, no processo da fala, evidenciará suas 
diferenciações. Se não existissem os gêneros do 
discurso e se não os dominássemos, se tivéssemos de 
criá-los pela primeira vez no processo da fala, a 
comunicação verbal seria quase impossível. (Bakhtin, 
2003, p. 302) 

De acordo com as orientações apresentadas pelos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCNs), todo professor, independente de qual 

seja sua área de atuação, deve ter o texto como instrumento de 

trabalho. Neste sentido, o texto deveria ocupar lugar de destaque no 

cotidiano escolar, pois, através do trabalho orientado para leitura, o 

aluno deveria conseguir aprender conceitos, apresentar informações 

novas, comparar pontos de vista, argumentar,formular questões, 

bem como resolvê-las. 
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Os PCNs de Língua Portuguesa apresentam propostas de 

organização de conteúdos e delimitações de objetivos que visam à 

formação do aluno como co-autor do conhecimento, não sendo 

apenas aqueles que reproduzem terminologias gramaticais, mas ao 

contrário fazendo com que o aluno pense em sua língua. Assim, 

quando se defende a utilização de textos no ensino da Língua 

Portuguesa os mesmo devem ser vistos como unidade e não apenas 

como pretexto de onde devem ser retirados sujeitos, verbos, 

adjetivos e outros. 

Segundo SANTOS (2006 p.60) 

O texto como unidade de ensino pressupõe um trabalho 
que congregue as três práticas de linguagem 
apresentadas nos parâmetros: prática de leitura de 
textos orais/ escritos, prática de produção de textos 
orais/ escritos, prática de análise lingüística. Em 
comum entre elas, o pressuposto de que somente 
relacionando o USO-REFLEXÃO-USO, como já nos 
alertava Travaglia (1996), é possível pensar um ensino 
de língua portuguesa produtivo em que o aluno passe 
da condição de aprendiz passivo para a de alguém que 
constrói seu próprio conhecimento – com a ajuda do 
professor, é claro –  , por observar como a estrutura da 
língua ocorre nos mais diversos gêneros textuais, lidos 
e produzidos por ele. O desafio que se apresenta ao 
professor é, então, mostrar como trabalhar as três 
práticas de linguagem apresentadas nos Parâmetros de 
maneira integrada. 

Quando ensinamos qualquer conteúdo de forma 

descontextualizada da realidade dos alunos podemos observar 

resultados como os que podemos ter conhecimento através da 

Internet como é o caso do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 

de 2008. 

Em várias páginas da Internet podemos realizar uma busca 

simples para ter noção da complexa realidade que permeia os alunos 

do Ensino Médio. Se colocarmos por exemplo:  “Pérolas do Enem” em 

que inclusive os termos de buscam já traduzem o que virá a seguir 
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encontraremos vários exemplos do que os alunos estão sabendo 

sobre assuntos atuais e que na teoria, deveriam estar mais que 

esclarecidos em suas mentes. O tema de redação do Enem 2008 foi 

“Aquecimento Global” e sobre o tema alguns alunos desenvolveram o 

seu raciocínio como: “A floresta tá ali paradinha no lugar dela e vem 

o homem e créu.”; “O grande excesso de desmatamento exagerado é 

a causa da devastação.”; “A floresta está cheia de animais já 

extintos. Tem que parar de desmatar para que os animais que estão 

extintos possam se reproduzirem e aumentarem seu número 

respirando um ar mais limpo.”. 

”O que vamos deixar para nossos antecedentes?” essas são 

apenas algumas das “Pérolas” publicadas com o intuito de achincalhar 

os que prestaram o exame, mas nos revelam como estão saindo das 

Escolas, esses alunos que deveriam sair prontos para atuar em 

qualquer esfera da sociedade. 

Certamente, um tema como “o aquecimento global” em algum 

momento da vida escolar destes alunos deve ter estado presente, 

porém não se fez presente de forma que os informa-se suficiente 

para a elaboração de uma redação. Quando o assunto é debatido, 

exposto, dialogado de todas as formas possíveis, dando ao aluno a 

chance de se pronunciar, opninar, formular questões, dependendo do 

caso, formular soluções, não existe espaço para frases como as 

mencionadas acima. Menos ainda em um exame que serve para 

avaliar, tanto o aluno, quanto a modalidade de ensino que este 

freqüenta. Em muitos exames deste tipo, inclusive nas Instituições de 

Ensino Superior, acontece de alguns alunos darem respostas 

absurdas para boicotar o exame por serem obrigados a fazê-lo. 

Porém, pesquisando-se superficialmente, no decorrer desses exames, 

pode-se observar que o número de aluno que dão respostas, não 

apenas erradas, mas absurdas pelo nível de conhecimento esperado 

não são por motivo de protesto e sim como única resposta que 
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saberiam dar. Dão este tipo de resposta com consciência como quem 

dá uma resposta correta. Mas infelizmente é por não terem sido 

capacitados a responderem corretamente. Ouve-se muito, destinado 

aos alunos frases em que a aprovação no vestibular estará 

comprometida caso o aluno não melhore suas notas, porém, embora 

o vestibular seja um dos bons motivos para que as notas melhorem, 

não deve ser o único, tão pouco o motivo mais importante. As notas 

melhorarem apenas também não significa necessariamente que o 

aluno está mais sábio, mas sim que no momento, sua atuação foi 

suficiente para satisfazer o sistema de avaliação. 

A maior motivação do aluno para se empenhar em aprender, 

deve ser a vida. O aluno precisa perceber que quanto mais empenho 

tiver melhor serão suas opções e oportunidades. Mas ao contrário, o 

aluno não tem encontrado essa motivação e observa-se que falta algo 

mais consistente e familiar ao aluno para que consiga associar a 

teoria da escola á sua própria prática e isso não apenas abordando 

assuntos tão atuais como o desmatamento, mas debatendo, fazendo-

os refletir para que possam ter argumentos que sustentem o que 

querem expor. 

Para se aproximar cada vez mais da realidade de seus alunos o 

professor deve conhecer e abordar temas que façam parte do 

cotidiano dos mesmos, a utilização do gêneros dos discursos 

satisfaria pela quantidade de abordagens que apresentam, essa 

realidade. Todavia, para que a partir dessa prática  o aluno possa ser 

co-autor do conhecimento e o professor o mediador entre ambos, a 

interação deve ser constante entre professor / aluno o que 

provavelmente facilitará a interação escola / sociedade. 

Quando o professor é um professor com discurso reflexivo é 

possível alcançar estes aspectos, pois o mesmo levará para a sala de 

aula sua contribuição e dará subsídios aos alunos para que 

desenvolvam seu caráter reflexivo e não apenas absorvam uma aula 
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simplesmente expositiva, que é o que ocorre quando falta essa 

qualidade  vinda do caráter reflexivo no professor. 

Sabe-se que as relações humanas, embora complexas, são 

fundamentais na realização comportamental e profissional de um 

indivíduo. Assim sendo, a interação professor/aluno envolve 

interesses e intenções, sendo esta interação uma busca por 

resultados positivos que se refletirão dentro e fora da Escola. 

Será possível observar a interação por parte do professor à 

medida que a mesma for estabelecida através da seleção de 

conteúdos, organização, sistematização didática para facilitar o 

aprendizado dos alunos e exposição onde o professor demonstrará 

seus conteúdos, além do respeito de diferenças e dos limites de cada 

um que deverá ter neste caso mais atenção de acordo com suas 

necessidades. 

Quando o aluno se sente competente pelas atitudes e métodos 

de motivação em sala de aula ele é capaz de absorver melhor o 

conhecimento. O prazer pelo aprender não é uma atividade que surge 

espontaneamente nos alunos, pois, não é uma tarefa que cumprem 

com satisfação, sendo em alguns casos encarada como obrigação. 

Para que isto possa ser melhor cultivado, o professor deve despertar 

a curiosidade dos alunos, acompanhando suas ações no desenvolver 

das atividades. 

O professor sempre deverá buscar a maneira mais adequada de 

despertar em seus alunos o interesse por suas aulas, pode planejar 

aulas bem dinâmicas, pode se utilizar de músicas, vídeos, jogos e 

tudo o mais que achar necessário. 

Neste sentido, o professor não deve preocupar-se somente com 

o conhecimento através da absorção de informações, mas também 

pelo processo de construção da cidadania do aluno.   

Segundo FREIRE (1996, p. 96), “o bom professor é o que 

consegue, enquanto fala, trazer o aluno até a intimidade do 

Flávio Garcia, Marcello de Oliveira Pinto, Regina Silva Michelli (orgs.) 



180 

 

movimento do seu pensamento. Sua aula é assim um desafio e não 

uma cantiga de ninar. Seus alunos cansam, não dormem. Cansam 

porque acompanham as idas e vindas de seu pensamento, 

surpreendem suas pausas, suas dúvidas, suas incertezas”. 

O professor que interage com seus alunos consegue fazer com 

que eles desenvolvam e intensifiquem sua capacidade cognitiva e 

com certeza correspondam melhor ás expectativas do professor. É 

importante salientar que: O professor de língua portuguesa, deverá 

dedicar-se em adotar novos recursos didáticos, a fim de garantir um 

ensino eficaz que leve o aluno a ter verdadeiramente uma 

aprendizagem significativa. O dever da escola é ensiná-la oferecendo 

condições ao aluno de adquirir competência para usá-la de acordo 

com a situação vivenciada. De acordo com (ROJO ,1997,p.10) “uma 

análise enunciativa baseada na Teoria dos Gêneros do Discurso de 

processos interativos de sala de aula é capaz de re-enfocar a 

interação em sala de aula como diferentes gêneros do discurso, 

escolares e escolarizados (...) e diversos gêneros secundários de 

circulação social mais ampla, transpostos para a sala de aula.” 

Como exemplo, o professor poderá promover oficinas em que 

se apresente o romance como gênero discursivo secundário e a partir 

da obra escolhida promover uma produção escrita ou oral tendo-a 

como referência. E que deverá efetivamente remeter o tema ao 

cotidiano dos alunos. 

Torna-se muito gratificante além de produtivo, quando um 

aluno após aprender determinado conteúdo na escola, ao ir para sua 

casa e reunir-se com seus amigos, se observa em alguma situação 

em que o conteúdo recentemente aprendido, pode ser utilizado por 

ele, e automaticamente é feito “link” com a aula. Esse fato acontece 

muitas vezes, porém a forma como os conteúdos são transmitidos 

excluem a referência da aula que expôs tal conteúdo, justamente por 

que ela apenas expôs, quando deveria ter sido totalmente absorvida, 
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partilhada e compartilhada entre alunos e professores. Nestes casos o 

aluno fica com a impressão de que aprendeu sozinho e de que não 

precisa ir para a escola, já que fora dela, o conhecimento também se 

dá. 

O conhecimento também ocorre fora do ambiente escolar, isso 

é inegável, porém encontra-se na Escola a oportunidade de unir 

várias formas de conhecimento, vários ambientes e práticas a fim de 

que o conhecimento adquirido pelo, por e com o aluno seja mais 

amplo e o ajude a constituir-se como cidadão. 

CONCLUSÃO 

Constata-se que é de grande importância o emprego dos textos 

em sala de aula, bem como a utilização dos gêneros discursivos 

apenas tem a acrescentar neste processo de ensino aprendizagem. 

Observou-se que a interação professor/ aluno também é de grande 

importância no contexto escolar e que através dela é que o aluno se 

permitirá ou não ao aprendizado efetivo. 

Ao aluno não é suficiente saber apenas o que poderá utilizar na 

escola e ao professor não cabe ensinar “tão pouco”. O ensino de 

Língua Portuguesa requer melhor qualidade de ensino pois, melhor 

será o uso deste, transformado em aprendizado, na vida dos alunos. 

As atividades trabalhadas pelo professor de Língua Portuguesa 

devem proporcionar ao aluno uma visão da disciplina como algo que 

se aproxima mais de sua realidade. 

Quando perceberem que existe realmente uma aplicabilidade no 

que aprendem em sala de aula, quando o conteúdo qualquer que 

seja, lhes for ensinado os alunos certamente compreenderão que o 

papel da escola é realmente ajudá-los no processo de inserção social 

e não de excluí-los, que é o que ocorre e lamenta-se, quando se tem 

conhecimento de resultados de Exames Nacionais como o 

mencionado neste trabalho. 
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Sabe-se que nenhum dos documentos oficiais que servem como 

referências curriculares pode ser totalmente transposto para sala de 

aula, porém é possível fazer-lhes adaptações de acordo com a 

necessidade existente para que essas referências sejam utilizadas da 

melhor forma possível. 

É indispensável promover nos alunos a consciência da 

funcionalidade da leitura e escrita, bem como a oralidade. Utilizando-

se de toda forma possível para convencê-los de que a Língua 

Portuguesa é fundamental para seu desenvolvimento e que o 

professor só tem a contribuir neste processo. 
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A CONFLUÊNCIA DA(S) HISTÓRIA(S) EM  
“O VENDEDOR DE PASSADOS” 

MONTEIRO, Bernardo Elizeu de Queiroz27 

RESUMO: O romance de José Eduardo Agualusa O Vendedor de 
Passados trabalha a relação binominal entre verdade/mentira, 
relato/ficção, grandes narrativas/pequenas narrativas. O autor 
subverte, à moda pós-moderna, tais conceitos, mostrando como, no 
caso angolano, certos aspectos de sua cultura (o que, obviamente, 
abrange a própria literatura produzida em solo nacional) sobrevivem 
e/ou se fortalecem justamente ao apostar em paradigmas menos 
historicizantes, ao tratar de valores como memória e história – 
sempre no minúsculo, note-se. A inevitabilidade de se conhecer por 
inteiro – como entender a própria História, agora no maiúsculo, em 
sua linearidade – faz com que a estratégia das personagens deste 
livro seja justamente o oposto do que prega a tradição Moderna: a 
busca por uma verdade que seja capaz de definir e nortear tanto 
nossa existência quanto o mundo em que habitamos. Agualusa 
mostra que isso não apenas é tarefa não apenas impossível – mas, 
antes de tudo, inútil. 

BUSCANDO VOZES 

A miríade de sujeitos d’O Vendedor de Passados configura-se na 

inexatidão que marca, de forma inexorável, tanto seu escritor quanto 

suas personagens. A osga, por exemplo, observa, do alto do teto, 

diversas situações descritas no romance do angolano José Eduardo 

Agualusa. Tudo que é narrado por ela assume um tom ficcional: 

enquanto réptil, ela só tem voz no romance ao narrar, na 3ª 

pessoa28, a nós, leitores, ou nos diálogos travados com Félix Ventura 

e José Bunchmann em sonhos, já com a voz na 1ª pessoa do 
 

27 Bernardo Elizeu de Queiroz MONTEIRO (PUC-RIO, Doutorando em Letras) 
;bernardoelizeu@hotmail.com 
28 A valorização da 1ª pessoa na literatura contemporânea ocorre por que o relato de 3ª pessoa perdeu seu 
valor enquanto verdade objetiva. Atualmente considera-se que toda narrativa possui em si um discurso 
que não dá conta do que ela é. Para fazê-lo, precisa imprimir esse discurso a partir do seu recorte. Por isso 
narrar de forma subjetiva, por conta de um envolvimento pessoal com a matéria, é estar mais próximo da 
verdade. Essa é a diluição da fronteira entre ficção e verdade. Ver Usos e abusos da História Oral. 
Fundação Getúlio Vargas, 1996. 
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singular. O livro apresenta, enfim, uma justaposição de personagens 

e narradores. No artigo “O Narrador Pós-Moderno”, Silviano Santiago 

afirma que o narrador, ao se subtrair da ação narrada, 

cria um espaço para a ficção dramatizar a experiência 
de alguém que é observado e muitas vezes desprovido 
de palavra. Subtraindo-se à ação narrada pelo conto, o 
narrador identifica-se com um segundo observador – o 
leitor. Ambos se encontram privados da exposição da 
própria experiência na ficção e são observadores 
atentos da experiência alheia. Na pobreza da 
experiência de ambos se revela a importância do 
personagem na ficção pós-moderna; eles se definem 
como espectadores de uma ação alheia que os 
empolga, emociona, seduz, etc. (Santiago, 1986, 8). 

Além de ocupar o posto de narradora, a osga participa da trama 

que se desenvolve, sob seu ponto de vista, até o penúltimo capítulo. 

O réptil, enfim, é um dos protagonistas da narrativa, pois ele atua em 

todos os sonhos do livro com a pele de seu outro, desse outro que ele 

já foi um dia: um homem. Até um nome a osga ganha ao longo da 

obra: Eulálio, alcunha inventada por Félix. 

A fluidez narrativa d’O Vendedor de Passados, portanto, 

concentra-se nessa troca de papéis. Acredito que a osga seja a 

personagem que melhor personifica essa multiplicação de sujeitos – 

ela sequer é um homem, não está imbuída de valores como 

nacionalidade. Assistindo aos acontecimentos de fora, a uma 

distância prudente, confortável em sua fenda úmida, ela 

aparentemente apresenta-se como um típico narrador onisciente – 

mas essa impressão esvazia-se pelo fato de o réptil dialogar com as 

personagens durante o sono e, além disso, morrer pouco antes do 

fim da trama. 

Por isso, o último capítulo foi nomeado pelo escritor de “Félix 

Ventura começa a escrever um diário”: este é o momento de o albino 

assumir-se como um outro da osga, ou melhor, assumir a 

possibilidade de que todas as figuras ali presentes – inclusive o réptil 
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– não sejam mais do que outros de si mesmo. Neste trecho do livro 

de Agualusa, Félix lamenta a morte do amigo após enterrá-lo no 

quintal onde jaz o corpo de Edmundo Barata dos Reis: 

Acho que era meu melhor amigo. Deixarei, suponho, de 
o encontrar em sonhos. A memória que me resta dele, 
aliás, parece-se cada vez mais, a cada hora que passa, 
com uma construção de areia. A memória de um sonho. 
Talvez eu o tenha sonhado inteiramente – a ele, a José 
Bunchmann, a Edmundo Barata dos Reis. Não me 
atrevo a escavar o quintal, junto à buganvília, porque 
me aterroriza a possibilidade de não encontrar nada 
(Agualusa, 2004, 197). 

A lembrança de outras personagens do livro desvanece-se 

como uma ficção cujo enredo tenha chegado ao fim. Destaca-se a 

questão do duplo na fala acima: pelo que se depreende do texto, fica 

claro que Félix também sonhava com a osga – e podiam ser até os 

mesmos sonhos narrados sob a ótica da lagartixa. O lagarto, afinal, é 

o duplo do dono da casa: a pele daquele muda de cor; a deste é a 

ausência de cor. 

A mudez da osga – presa por sua natureza animal ao posto de 

observadora em alguns momentos-chave do livro, como no primeiro 

beijo de Félix e Ângela, ou no confronto entre Buchmann e Edmundo 

– de certa forma configura-se como uma estetização de Agualusa 

para o conceito pós-moderno de narração, que está mais atento ao 

discurso do excluído. Retomemos o artigo de Silviano Santiago: “A 

ficção existe para falar da incomunicabilidade de experiências: a 

experiência do narrador e a da personagem (...) Uma ponte, feita de 

palavras, envolve a experiência muda do olhar e torna possível a 

narrativa” (ibid, 8). 

Da História dos grandes homens, dos grandes acontecimentos, 

passa-se à História dos invisíveis29. No texto Entre memória e 

história, Pierre Nora reflete sobre a redefinição dos limites entre 

 
29 Ver Nova História, Lisboa: Edições 70, 1984. 

Flávio Garcia, Marcello de Oliveira Pinto, Regina Silva Michelli (orgs.) 



186 

 

História e literatura. A ficção, para ele, funciona agora em uma 

dimensão diferente, que seria capaz de simular o efeito do real sem 

tentar sê-lo. Por conta disso, 

nasce um tipo de história que deve seu prestígio e sua 
legitimidade à sua nova relação com o passado, um 
outro passado. A história é nosso imaginário de 
substituição. (...) História, profundidade de uma época 
arrancada de sua profundidade, romance verdadeiro de 
uma época sem romance verdadeiro. Memória, 
promovida ao centro da história: é o luto manifesto da 
literatura (Nora, 1993, 28). 

Impossibilitada de intervir na trama por literalmente não ter 

voz, a osga a tudo assiste. Escamoteia-se, assim, num segundo 

narrador, um outro do eu lírico do escritor – que, aliás, por definição, 

também já é um outro deste. O campo de ação dela vê-se 

constantemente neutralizado por conta de seu status narrativo. Seu 

fim sequer nos é contado: seu corpo é encontrado por Félix, que pode 

apenas imaginar como foram seus últimos instantes de vida. Sua 

existência e morte representam a esterelidade do outro, dessa 

testemunha incapaz de intervir na História, mas capaz de se 

reconhecer como parte dela. 

Agualusa procura pluralizar, com isso, a questão racial 

angolana: num país majoritariamente de negros, as personagens 

principais do romance são um albino e uma lagartixa. O jogo 

envolvendo essas duas personas persiste em outros trechos da obra: 

numa passagem, Félix e Eulálio até pensam, literalmente, da mesma 

forma: 

riu-se diante dos olhos aflitos do meu amigo, 
aumentando grandemente o seu desassossego, mas 
logo a seguir ficou muito séria e perguntou: – E o 
nome? Afinal o muadiê disse-te quem é? 
Ninguém é um nome! – pensei com força. 
– Ninguém é um nome! – Respondeu Félix (ibid, 89). 
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À exceção dos diferentes cenários que se desenham no sono da 

osga, a ação d’O Vendedor de Passados concentra-se em um único 

ambiente: a casa de Félix. O deslocamento narrativo não se exprime 

paisagisticamente, porque o cenário do enredo é fixo. A perseguição 

de José Buchmann a Edmundo Barata dos Reis, que ocorre na rua – 

ou seja, no exterior da casa –, só nos é narrada enquanto passado 

recente – por ter ocorrido minutos antes, já que só tomamos noção 

deste fato quando o perseguido pede socorro na casa de Félix. 

A ficção é o próprio cerne do livro de Agualusa: todos ali 

assumidamente mentem ou admiram a mentira, como Ângela e 

Buchmann; além disso, a própria fluência da trama supostamente vê-

se interrompida por seis sonhos menos reais, mas muito mais 

esclarecedores30. Certos diálogos d’O vendedor de passados 

constroem-se mesmo como num teatro do absurdo, em que nada do 

que nos é transmitido parece plenamente crível. 

Isso faz com que uma certa “insignificância” permeie toda a 

trama: afinal, personagens como Félix, Buchmann e Eulálio – à 

exceção de sua morte honrosa que não é narrada, mas apenas 

deduzida pelo albino no derradeiro capítulo – não realizam grandes 

feitos. Michel Certeau pontua que “a História, arte de tratar os restos, 

é também uma arte de encenação” (Certeau, 1984, 20-21). Roger 

Chartier, por sua vez, observa que a História costuma se voltar para 

micro-histórias. 

Mas não há apenas restos e insignificância: boa parte da 

narrativa do romance transcorre através de pensamentos e de 

possíveis ditos – todo o texto, enfim, é prenhe de incertezas. 

Agualusa, aliás, parece desdenhar de quaisquer certezas, como se 

estas fossem armas do opressor que não devessem ser empunhadas. 

Para Peter Burke, os “narradores históricos necessitam encontrar um 

 
30 As conversas de Eulálio nesses sonhos revelam a filiação de Bunchmann e Ângela, dentre outras 
revelações.  
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modo de se tornarem visíveis em sua narrativa, não de auto-

indulgência, mas advertindo o leitor de que eles não são oniscientes 

ou imparciais e que outras interpretações, além das suas, são 

possíveis” (Burke, 1992, 337). 

Moradores de Luanda como José Buchmann (torturado na 

ditadura) e Félix Ventura (albino e recluso) assemelham-se ainda às 

pequenas testemunhas descritas por Daniele Voldman no artigo 

“Definições e usos”. Segundo Voldman, elas nem sempre verbalizam 

“claramente um sentimento de exclusão, sem se apresentarem desde 

logo como bodes expiatórios, marginais ou oprimidos, em geral 

começam afirmando que nada têm a dizer” (Voldman, 1996, 39). 

Não ter nada a dizer é como viver no vazio. E o vazio é o que 

antecede qualquer tipo de construção – inclusive a identitária. Por 

conta disso, Félix Ventura vende ficções: elas são a restauração do 

vivido. Na trama, a elite paga ao protagonista para que ele crie 

passados edificantes para ela. Essas pessoas que enriqueceram após 

a independência do país africano desejam justamente o que elas não 

podem possuir: uma história cheia de glórias, uma tradição à moda 

européia. 

Essa nova elite requisita os serviços de Félix Ventura para criar 

uma liga enquanto nação e grupo social, a fim de garantir para si um 

passado após já ter salvaguardado seu futuro. É a verossimilhança do 

ficcional que transcende o factual. Michel Certeau diz que “a ficção 

torna-se crível por causa daquilo que se encontra postulado mas 

silenciado”(Certeau, 1982, 33). Certeau confere ainda duas funções à 

escrita histórica: 

uma prática social que confere ao seu leitor um lugar 
bem determinado, redistribuindo o espaço da 
referências simbólicas e impondo, assim, uma “lição”; 
(...) ao mesmo tempo funciona como imagem invertida, 
dá lugar à falta e a esconde; cria estes relatos do 
passado que são o equivalente dos cemitérios nas 
cidades; exorciza e reconhece uma presença da morte 
no meio dos vivos (ibid, 95). 
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Por isso, a cultura africana costuma retrabalhar lembranças que 

servem à preservação de memória coletiva e à criação de mitos. Félix 

domina os relatos, pois a opressão do colonizador também o fez, 

estilhaçando o passado daquele povo. O protagonista do livro 

também é um outro de Agualusa: ambos vendem ficções, porque a 

literatura nada mais seria do que uma reinvenção.  

Toda identidade também é uma construção narrativa. 

Independente há apenas 30 anos, Angola, na visão de José Eduardo 

Agualusa, ainda precisa recriar sua história para fortalecer uma 

identidade nacional. O vendedor de passados metaforiza um 

paradigma das ex-colônias africanas: o de ter de propagar lendas, 

contos, ficções como sua estratégia de sobrevivência enquanto 

nação. No artigo Da história-narrativa à história-problema, François 

Furet salienta que o narrador histórico 

Já não tem a pretensão de contar o que se passa, ou 
até o que se passou de importante, na história da 
humanidade, ou uma parte da humanidade. Está 
consciente de que escolhe, nesse passado, aquilo de 
que fala, e assim fazendo, coloca, a esse passado, 
questões seletivas (Furet, 82). 

A ARQUITETURA DO CASTELO DE AREIA 

Em Entre memória e história, Pierre Nora afirma que a 

passagem da memória para a História “obrigou cada grupo a redefinir 

sua identidade pela revitalização de sua própria história. (...) O fim 

da história-memória multiplicou as memórias particulares que 

reclamam sua própria história” (1993, 17). Grandes Narrativas 

formadoras de identidade como memória, nação e Estado estariam 

pulverizados nesse quadro contemporâneo. A professora de Teoria da 

Literatura Heidrun Krieger Olinto aponta, no texto Reflexões sobre 

uma falsa dicotomia: Moderno/Pós-Moderno: 

Emergem novas concepções para categorias centrais do 
pensamento e da ação. Entre elas a idéia de 
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“identidades provisórias”, não apenas transferível para 
a compreensão do sujeito socializado concreto como 
lugar de produção de sentido, mas, de modo geral, 
rentável também para entender e propor soluções 
locais como estratégias parciais para compreender 
mundos de centros múltiplos (Olinto, 1996, 59). 

Graças a esse dilaceramento, só podem existir nesse novo 

contexto, completa Nora, “locais de memória porque não há mais 

meios de memória” (18). Jacques Ranciére salienta, em Políticas da 

Escrita, que a literatura se tornaria uma atividade específica, com um 

modo próprio de discurso, a partir do século XIX. Desde então, 

informa o autor, a “herança” das artes clássicas – e, por que não?, da 

História mesma – desvaneceu: “será que não há precisamente 

correlação entre a perda dos saberes tradicionais e o surgimento 

dessa idéia de literatura que permite retrospectivamente 

compreender numa mesma noção essas artes e esses saberes da 

língua?” (Ranciére, 1995, 26). 

Mas seria a escrita capaz de dar representatividade a essa 

memória? N’ A escrita da História, Michel Certeau, que a considerava 

um instrumento de poder, postula que ela “tem função 

simbolizadora; permite a uma sociedade situar-se, dando-lhe, na 

linguagem, um passado, e abrindo assim um espaço próprio para o 

presente” (ibid, 107). 

Acredito que a posse da escrita foi utilizada por Agualusa neste 

romance para dar voz tanto à oralidade quanto à memória 

estilhaçada de Angola após décadas de exploração e 13 anos de 

guerra colonial. Retomo mais uma fala de Ranciére, que analisa o 

tom ficcional de obras literárias: 

como é que o uso do fingimento por parte do escritor é 
recebido pelo que é? Como é que o ficcionista pode 
imitar perfeitamente um ato sem criar a ilusão de sua 
realização? (...) O enunciado fictício é recebido 
exatamente pelo que é – nem realidade, nem mentira – 
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porque o escritor e o leitor juntos combinam as regras 
normais de asserção (ibid, 36). 

A escrita, porém, é uma forma de poder que se tornou um 

instrumento de opressão na mão do dominador. Por isso, muitas 

ditaduras intervinham tanto no ensino quanto na literatura, impondo-

lhes relatos massificadores, convergentes, unilaterais. Nesse 

contexto, a palavra, em sua oralidade, tornar-se-ia um refúgio do 

oprimido fora do circuito oficial das Letras e da História para salvar do 

esquecimento tanto histórias – no plural mesmo, porque não haveria, 

segundo este prisma, apenas uma história – quanto tradições. 

Angola foi colônia de Portugal até os anos 70 do século 

passado. O país, aliás, não foi apenas uma colônia portuguesa: ela 

era um dos países africanos afixados ao Império Ultramarino 

português. Sua identidade via-se estilhaçada inclusive como Estado. 

N’O Vendedor de Passados, José Eduardo Agualusa procura provar-

nos que o imaginário angolano não foi totalmente esmagado pela 

opressão colonial, mas apenas ficou “escondido” em sua circularidade 

concêntrica – enfim, que sobrevivera nos recôncavos, nas conversas 

ao pé-de-ouvido, nas lendas repassadas de geração a geração. 

Por isso, o escritor “sacraliza” a mentira como a forma de 

resistência de seu povo: não há como se olhar para o futuro sem se 

ter um passado, mesmo que falseado. Eis um possível motivo de essa 

narrativa ser contada duma espécie de não-lugar. Nela, a verdade jaz 

sob o que seria supostamente o real, o mundo empírico, o que foi 

vivido. Jacques Ranciére considera que 

a escrita é divisão. E é a essa divisão que a literatura 
dá figura, ao reexpor sem cessar a questão do pai do 
discurso e do corpo da letra. Ela tem seu ato no gesto 
que desfaz a relação estabelecida da realidade e da 
ficção, ou da filosofia e do poema, para devolver toda 
matéria de ficção ou todo ritmo poético ao estatuto da 
letra abandonada: letra emancipada que apaga a 
divisão da legitimidade na comunidade indiferente dos 
seres falantes, letra órfã à procura de seu corpo de 
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verdade. E talvez essa dupla figura do abandono dê à 
literatura sua tensão específica (ibid, 41). 

Em uma passagem d’O Vendedor de Passados, aliás, Félix 

Ventura assiste a uma entrevista com um escritor que defende a 

mentira: seria esta personagem, aliás, mais uma personificação de 

José Eduardo Agualusa dentro de sua própria obra? Seria ele um 

“outro de si”, caso consideremos Agualusa uma espécie de elemento 

originário a comandar todos os ventríloquos nesta narrativa? Sua voz 

ressoaria dentre a miríade de vozes do romance – vozes todas essas 

do próprio autor, ratifico – para marcar mais uma de suas nuances 

metalingüísticas: 

– Sou mentiroso por vocação –, bradou: - Minto com a 
alegria. A literatura é a maneira que um verdadeiro 
mentiroso tem para se fazer aceitar socialmente. 
Acrescentou, a seguir, já mais sóbrio, baixando a voz, 
que a grande diferença entre as ditaduras e as 
democracias está em que no primeiro sistema existe 
apenas uma verdade, a verdade imposta pelo poder, ao 
passo que nos países livres cada pessoa tem o direito 
de defender a sua própria versão dos acontecimentos. 
A verdade, disse, é uma superstição. A ele, Félix, 
impressinou-o esta ideia (Agualusa, 2004, 75).  

Outra personagem d’O Vendedor de Passados também mostra 

similaridades com Agualusa. José Buchmann é literalmente o outro do 

escritor angolano: a personagem que quer construir um passado para 

si nasceu em Lisboa, mas foi criado em Angola, assim como o escritor 

deste romance. Para marcar a cisão ficcional entre eles, a revelação 

da identidade de Buchmann é feita à osga no último sonho do 

romance. Segundo Daniele Voldman, membros de uma coletividade 

lidam com essas memórias como se elas fossem uma história própria, 

independente: 

Consciente de ter uma mensagem a comunicar, a 
testemunha fala apropriando-se do passado do grupo; 
ela seleciona as lembranças de modo a minimizar os 
choques, as tensões e os conflitos internos da 
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organização, diminuindo a importância dos oponentes 
ou então aumentando-a até a caricatura para justificar, 
por exemplo, afastamentos, partidas e exclusões (ibid, 
40). 

No artigo “A história imediata”, Jean Lacouture diagnostica esse 

sentimento como a mediação de uma certa história elaborada “tanto 

em sua instantaneidade (...) quanto na relação afetiva entre o autor 

e o objeto da sua pesquisa”. Com isso, sustenta Lacouture, mantém-

se um “extraordinário interesse da coisa não apenas viva, mas vivida, 

criada” (Lacouture, 1990, 217). A questão central nessa relação é 

saber quão angolano é José Eduardo Agualusa: afinal, o escritor 

nascido em Luanda, em 1960, educou-se em Lisboa por anos. Com 

vistas a esse questionamento, aproveito outra passagem do artigo de 

Silviano Santiago “O narrador pós-moderno”: “Quem narra uma 

história é quem a experimenta, ou quem a vê? Ou seja: é aquele que 

narra ações a partir da experiência que tem delas, ou é aquele que 

narra ações a partir de um conhecimento que passou a ter delas por 

tê-las observado em outro?” (Santiago, 1986, 4). 

A revelação que talvez seja uma das mais importantes do livro 

também é feita no último sonho do romance: a de que Buchmann é o 

pai de Ângela Lúcia. Isso prova que a frase que serve de desfecho ao 

romance (“Eu fiz um sonho”) não é mera retórica: o autor angolano 

faz de sua narrativa um mosaico de incertezas, com personagens que 

trocam de personalidades ou delas se desnudam completamente. 

Félix também é um outro de Agualusa: ambos vivem de vender 

ficções. Na mesa redonda transcrita no livro A nova história, explica-

se este processo: 

As pessoas que compram os nossos livros querem 
saber o que são. (...) As pessoas querem saber o que 
são e, consequentemente, o que não são. Por isso, as 
duas disciplinas que representam a História perante o 
grande público, mas que lhe são simétricas, são a 
Psicologia e a Etnografia. (...) é o regresso da vontade 
de afirmação ou da vontade de poder que está 
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esmagada, e que se volta para o conhecimento de si 
própria, debruçando-se sobre si mesma (1984, 25). 

O texto de José Eduardo Agualusa renova-se dessa 

inevitabilidade: conhecer-se por inteiro é interromper uma jornada 

que dessacraliza a verdade enquanto Grande Narrativa. Ao se 

debruçar sobre si próprio no arcabouço do texto, o escritor acaba por 

imitar a serpente que devora sua própria cauda. Preso em sua 

circularidade, o anfíbio é incapaz de alimentar-se sem antes dar cabo 

de si. Mas basta-lhe, talvez, mudar de pele e recomeçar o processo... 
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JUNG E A ESCRITA EM ESPELHO* 
O MITO DO MAGO-MENINO 

MOTTA, Carlos Eduardo Varella Pinheiro31 

RESUMO: No capítulo que abre o livro Memórias, Sonhos, Reflexões, 
Jung narra suas memórias de infância adotando uma perspectiva 
oposta à do “devir-criança” deleuziano, uma vez que a criança 
apresentada se revela como uma projeção do velho sábio que lança 
seus anos de estudo e experiência na narrativa. Desse modo, ele 
incorpora na escrita a sentença hermética mais célebre (“aquilo que 
está embaixo é como aquilo que está em cima”), tomando a infância 
como um espelho da velhice. Assim como o mundo inferior reflete o 
superior, também a infância reflete a velhice, de forma que as duas 
pontas da vida terminam por se tocar, fechando o círculo hermético. 
No decorrer do presente artigo, procuro observar como o autor aplica 
esse conhecimento da doutrina hermética à construção de sua 
persona autobiográfica. 

Verdadeiro, sem falsidade, certo e mais do que real, 
aquilo que está embaixo é como aquilo que está em 
cima, e o que está em cima é como o que está embaixo 
para cumprir as maravilhas de uma coisa. Assim como 
todas as coisas são criadas de uma coisa, pela vontade 
e comando do único que a criou, assim todas as coisas 
são nascidas desta única coisa por prescrição e união. 
Seu pai é o Sol, sua mãe a Lua, o vento a carrega em 
seu ventre, sua ama é a Terra. Este é 32o pai da 
perfeição em todo este mundo. Seu poder é perfeito 
quando transformado em terra; por isto, deves separar 
a terra do fogo, e o sutil do rude e grosseiro, mas com 
amor, com grande compreensão e discernimento. Ela 
sobe da terra ao céu e do céu vem novamente à terra e 
de novo recebe o poder do Em Cima e do Embaixo. 
Deste modo, terás o esplendor de todo o mundo. Toda 
falta de compreensão e de capacidade te abandonará. 
Este é o maior de todos os poderes, pois pode 
sobrepujar toda a sutileza e pode penetrar tudo que é 
sólido. Assim foi criado o mundo. Assim se originaram 
raras combinações e maravilhas são forjadas; esta é a 
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maneira de agir. Por isto sou chamado Trismegisto, 
pois possuo as três partes de sabedoria do mundo. 
Tudo que eu disse a respeito do trabalho do Sol está 
cumprido. 

Alegoria da Tábua de Esmeralda, 
Corpus Hermeticum 

A sentença contida na Tábua de Esmeralda revela o princípio 

hermético da correspondência, que alude à harmonia entre os 

diferentes planos de manifestação, vida e existência. Segundo tal 

princípio, tudo o que existe no Universo emana da mesma fonte e 

segue as mesmas leis, que se aplicam a cada unidade, ou 

combinação de unidades de atividade, unidas para realizar o grande 

propósito: fazer a vontade de Deus. 

 Podemos observar uma analogia entre o princípio da 

correspondência e os conceitos de “Macrocosmo” e “Microcosmo”. O 

primeiro representa o grande mundo, o Cosmo, e o segundo o 

pequeno mundo, o homem. Assim, tal como o Cosmo é feito à 

imagem de Deus, o homem é feito à imagem do Cosmo. 

Os iniciados nos mistérios herméticos consideram que este 

princípio lhes fornece a chave de compreensão para os inúmeros 

paradoxos e segredos da Natureza. Por meio desta “Lei Universal”, o 

homem estaria apto a rasgar o véu de Maya, superando os obstáculos 

que encobrem o Mysterium Tremendum e atingindo a essência do 

Pleroma, a Mônada indivisível. 

Tais ensinamentos exerciam um grande fascínio sobre Jung, 

que, não por acaso, incorporou a sua persona o arquétipo do mago, o 

indivíduo que, através de encantamentos, media as relações entre o 

mundo do alto e o mundo de baixo, entre a “Ideia” e o “Fenômeno”, o 

“Espírito” e a “Matéria”. Jung assume este papel integralmente 

quando une reflexão teórica à experiência da prática analítica e, sob 

outra perspectiva, conecta a rigidez empírica da ciência moderna às 

tradições ocultas, conciliando esferas que pareciam definitivamente 
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separadas pelo tempo. Em nível arcano, ele realiza o objetivo máximo 

do Opus alquímico, a união de opostos, quando torna acessível ao 

homem moderno os ensinamentos de escolas de mistério que, até 

então, soavam um tanto obscuros e desprovidos de um significado 

visível para os não-iniciados. 

Na opinião de Jung, os verdadeiros alquimistas sempre 

compreenderam que o verdadeiro laboratório alquímico era o próprio 

homem. O homem natural, preso às armadilhas do ego e do 

inconsciente pessoal, pode ser comparado aos metais vis, enquanto o 

novo homem, que ressurge purificado, representa o ouro, o mais 

nobre dos metais. É o “Homem Interior” (“Microcosmo”) das tradições 

místicas que desperta de seu sono no caos da matéria. Partindo 

dessa premissa, Jung define os alquimistas como os “psicólogos da 

antiguidade”, cujo trabalho consistia, basicamente, na projeção de 

conteúdos psíquicos na matéria. 

Em relação a suas memórias, pode-se observar, em quase 

todas as passagens, como ele mimetiza na escrita o tema alquímico, 

destacando, por correspondência, o mago que vive na criança. O 

convencionalismo estilístico que adota nas linhas iniciais se revela, 

mais adiante, como uma hábil estratégia discursiva, que lhe permite 

colocar em prática seus objetivos quanto à construção da persona. 

Assim, ele começa o relato em estilo propositalmente paródico ao 

gênero, recordando suas primeiras tomadas de consciência, 

sensações e deslumbramento perante os fenômenos da natureza: 

Surge aqui uma lembrança, talvez a mais remota da 
minha vida e que, por isso mesmo, não é senão uma 
vaga impressão: estou deitado num carrinho de criança 
à sombra de uma árvore. É um belo dia de verão, 
quente, céu azul. A luz dourada do sol brinca através 
da folhagem verde. Vejo o sol cintilante através das 
folhas e flores das árvores. Tudo é colorido, esplêndido, 
magnífico. (Jung, 2005, 35) 
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O exagero na descrição desse Nirvana infantil é o ponto de 

partida do paradoxo, que será revelado logo a seguir, pelo relato dos 

medos e angústias imprecisas que frequentemente o acossavam: 

Nessa época eu sentia angústias vagas durante a noite. 
Aconteciam coisas estranhas. Ouvia-se 
incessantemente o estrondo abafado das quedas do 
Reno [...] homens se afogavam, um cadáver 
despencara do alto, sobre as rochas. No cemitério 
vizinho o sacristão cava um buraco revolvendo uma 
terra parada. Homens negros e solenes, de fraque, 
chapéus de uma altura incomum e sapatos pretos e 
lustrosos carregavam um caixão negro. Meu pai está 
presente, em seu traje de pastor luterano, e fala com 
voz ressoante. Mulheres choram. Parece que enterram 
alguém no fundo da cova. Depois certas pessoas que 
antes estavam entre nós subitamente desaparecem. 
Ouço dizer que foram enterradas, ou que o Senhor 
Jesus as chamou para junto de si. (ibid., 38) 

Os sentimentos controversos que nutria na época em relação à 

figura do “Senhor Jesus” se relacionam, em primeiro plano, às 

restrições que Jung, enquanto autor, faz à covardia intelectual do pai, 

embora ele afirme que essa imagem já se encontrava formada desde 

muito cedo. Na realidade, a voz predominante é a do sábio, não a da 

criança, que se utiliza de toda a sua experiência para construir o 

retrato do pai, que aparece como um pastor protestante estagnado 

numa condição intelectual medíocre, pois não encontrara coragem 

para buscar uma linha de desenvolvimento independente como ele o 

fizera. De acordo com Jung, seu pai não enfrentava as dúvidas 

religiosas que o atormentavam e temia as experiências religiosas 

imediatas, agarrando-se a uma fé obtusa e dogmas cristalizados. 

Desse modo, Jung se refere ao protestantismo do pai com 

nítido desprezo, decorrente da visão ingênua e inverossímil que os 

fiéis cultivavam a respeito da figura de seu ícone máximo: “O Senhor 

Jesus era confortante, um senhor afável e benevolente como o 

senhor Wegenstein do castelo: rico, poderoso, estimado, cheio de 

solicitudes para com as crianças durante a noite” (ibid., 39). 
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O enaltecimento frequente desses atributos luminosos era 

quase sempre acompanhado de uma omissão a respeito do lado 

oposto, sombrio, da figura sacra, manifestado principalmente pela 

relação de intimidade que possuía com a morte: 

(D)iziam também que Senhor Jesus levava consigo 
outras pessoas e isso equivalia para mim a pô-las num 
buraco cavado na terra. 

Esta conclusão sinistra, por analogia, teve 
conseqüências fatais: comecei a desconfiar do Senhor 
Jesus. Ele perdeu seu aspecto de grande pássaro 
benevolente e confortante e foi associado aos homens 
soturnos e negros, de fraque e cartola, cujos sapatos 
eram pretos e lustrosos e que se ocupavam com 
caixões negros. (ibid., id.) 

 [...] Nos anos que se seguiram, até a minha crisma, 
esforcei-me penosamente por estabelecer apesar de 
tudo uma relação positiva com Cristo, tal como 
esperavam de mim. Mas não conseguia superar a 
minha desconfiança secreta. (ibid., 40) 

A voz do sábio reverbera novamente. Por trás do assombro 

infantil, percebe-se, mais ou menos velada, a formulação de uma 

tese defendida com ardor pelo intelectual. Em diversos escritos, 

principalmente em Aion, Jung analisa a figura de Jesus Cristo como 

um arquétipo incompleto da “Totalidade Psíquica”; menos do que o 

símbolo da Trindade, por ser portador de elementos masculinos e 

femininos, embora lhe falte à “sombra”, que foi projetada num 

elemento externo, “o Anti-Cristo” ou “Satã”, o que resultou na visão 

dualista predominante nos últimos séculos entre os representantes do 

pensamento cristão. 

Apesar das decepções na esfera da religião tradicional, o 

menino era intensamente fascinado pela ideia de Deus, ao mesmo 

tempo em que lamentava os inúmeros sofrimentos que os homens e 

os animais experimentavam em vida. Como um genuíno leitor de 

Schopenhauer, o menino-filósofo refletia sobre complexas questões 

metafísicas, especulando sobre a possibilidade de Deus haver criado 
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intencionalmente um mundo repleto de contradições. Seu Deus não 

era o “deus” do cristianismo, mas uma poderosa força avassaladora 

que emanava tanto bem-aventurança como desespero e terror. Tais 

reflexões eram guardadas em absoluto segredo pelo pequeno 

iniciado, uma vez que seguiam um caminho bastante diferente 

daquilo que ouvia nos sermões da igreja ou em casa, nas conversas 

do pai com seus condiscípulos e fiéis. Nesses momentos, a criança-

herética experimentava um sentimento profundo de solidão, 

constatando que havia algo que o tornava diferente e o separava dos 

demais. 

As opiniões da criança são embasadas num tratado do mago, o 

mais obscuro e hermético de todos, intitulado de Sete sermões aos 

mortos. Trata-se de um pequeno texto elaborado em processo de 

escrita automática e atribuído, mediunicamente, ao sábio Basílides, 

gnóstico de Alexandria, a cidade onde Ocidente e Oriente se cruzam. 

No decorrer do tratado, Jung apresenta ao leitor moderno uma figura 

mítica de um tempo esquecido, cujo nome é Abraxas, a divindade 

galinácea reverenciada pelos gnósticos egípcio-helênicos como o 

governante supremo dos 365 Céus: 

É difícil definir a divindade de Abraxas. Seu poder é o 
maior, porque o homem não o percebe. Do Sol, retira o 
summum bonum; do Diabo, o infimum malum; mas, de 
Abraxas, a VIDA, totalmente indefinida, a mãe do Bem 
e do Mal. 
[...] Abraxas é o Sol e ao mesmo tempo a garganta 
eternamente voraz do vácuo, o Diabo menosprezador e 
humilhante. 
O poder de Abraxas é duplo; mas não vedes, porque 
para vossos olhos os antônimos incompatíveis se 
anulam. 
O que o Deus-Sol fala é vida. 
O que é o Diabo fala é morte. 
Mas Abraxas fala aquela palavra sagrada e maldita, que 
é vida e morte ao mesmo tempo. 
[...] Ele é a aparição como a sombra do homem. (ibid., 
461-63) 
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Abraxas é um deus gnóstico, tendo sido adorado, sob outros 

nomes, por nativos da América. É luz e trevas, bem e mal, deus e 

demônio, princípios que, unidos, representam a totalidade da criação. 

Tal concepção de sagrado bate de frente com a lógica dualista da 

civilização cristã, que vem fracassando em seu projeto justamente 

por negar a sombra que toda luz projeta. Nos cultos pagãos, como os 

da Grécia e Índia, os deuses polifacéticos representam a natureza de 

seus seguidores com mais fidelidade que os ídolos cristãos, dotados 

apenas dos aspectos positivos do arquétipo. 

Abraxas também representa o “Homem Total” da tradição 

hermética e alquímica; a mítica pedra filosofal, cuja unidade resulta 

da união dos opostos extremos, pois “(s)em a vivência dos opostos 

não há experiência da totalidade e  portanto também não há acesso 

interior às formas sagradas.” (id., 1992, 24). No plano psicológico, o 

indivíduo teria completado seu processo de individuação, atingindo o 

estado de Totalidade Psíquica. A Pedra Filosofal é homóloga ao “Si-

Mesmo” (Self), o centro da Totalidade, que  

[...] é uma imagem divina, e não se pode distingui-lo 
desta última. A concepção cristã primitiva já sabia 
disto, pois senão um Clemente de Alexandria jamais 
teria podido dizer que aquele que conhece a si mesmo, 
conhece a Deus. (id., 2000, 20) 

As experiências místicas vivenciadas pelo menino são 

iluminadas pelo sábio, que atribui à origem das religiões aos 

encontros com “entes psíquicos” (deuses, demônios, espíritos, etc.), 

fatores dinâmicos do inconsciente que se manifestam por meio de 

sonhos, visões e êxtases. Nessa perspectiva, o objetivo das religiões 

seria promover o encontro do indivíduo com o seu “Homem Total”, o 

“Si-Mesmo”, experiência imantada de qualidades terríveis e, 

simultaneamente, fascinantes. Os sentimentos que a acompanham 

vão do terror paralisante à alegria infinita da bem-aventurança. 
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Jung experimentou essa dimensão que une luz e sombra pela 

primeira vez entre os três e os quatro anos de idade, por meio de um 

sonho profético que lhe revelou uma assombrosa criatura que reunia 

características de baixo e do alto: 

O objeto era estranhamente construído: feito de pele e 
carne viva, sua parte superior terminava numa espécie 
de cabeça cônica e arredondada, sem rosto nem 
cabelo. No topo, um olho único, imóvel, fitava o alto. 

[...] sobre a cabeça brilhava uma certa claridade. O 
objeto não se movia, mas eu tinha a impressão de que 
a qualquer momento poderia descer do seu trono e 
rastejar em minha direção, qual um verme. Fiquei 
paralisado de angústia. Nesse momento insuportável 
ouvi repentinamente a voz de minha mãe, como que 
vinda do interior e do alto, gritando: — ‘Sim, olhe-o 
bem, isto é o devorador de homens!’ Senti um medo 
infernal e despertei, transpirando de angústia. Durante 
noites seguidas não queria dormir, pois receava a 
repetição de um sonho semelhante. (id., 2005, 40-41) 

Nessa descida aos subterrâneos do “Inconsciente Coletivo”, o 

mago-menino se depara com um arquétipo da Totalidade. A voz do 

“heresiarca” se faz de novo presente, estabelecendo uma comparação 

inesperada entre o ente subterrâneo e o Cristo. 

[...] Não é o fantasma infantil do ‘bicho-papão’ o 
essencial, mas o fato de que esteja sentado num trono 
subterrâneo feito de ouro. Para minha consciência de 
criança era o rei que devia sentar-se num trono de 
ouro; depois, num trono mais belo, mais alto e mais 
dourado no céu, no céu azul longínquo, sentar-se-iam o 
Bom Deus e o Senhor Jesus, coroados de ouro e 
vestidos de branco. 

[...] No sonho, eu descera ao fundo da gruta e lá 
encontrara um outro ser no trono dourado, um ser 
inumano saído do mundo subterrâneo; imóvel, ele 
olhava para o alto e se nutria de carne humana. (ibid., 
43) 

O movimento que funde Cristo e o monstro ocorre no tênue 

limiar que separa o brilho das alturas celestes e o escuro domínio das 

trevas, um ponto onde a “Vida Eterna” do Espírito se confunde com a 

O insólito em Língua Inglesa – Simpósios – Dialogarts – ISBN 978-85-86837-88-3 



203 

 

putrefação do corpo mortal. Não é à toa que Cristo, antes de 

ressuscitar e subir aos “Céus”, precisou descer “à Mansão dos 

Mortos”, o mundo subterrâneo do Hades, repleto de vermes e 

criaturas sombrias: 

[...] Nesse momento compreendi como era pouco 
infantil, como era madura e mesmo excessivamente 
precoce a idéia que começava a insinuar-se em minha 
consciência por ocasião daqueles [...] acontecimentos. 
Quem falava em mim? Que mente ideara esses 
acontecimentos? 

[...] Quem propunha as questões supremas? Quem 
reunia o alto e o baixo, estabelecendo a base de tudo o 
que preencheria a segunda metade da minha vida de 
tempestades apaixonadas? Quem perturbava a 
tranqüilidade e a inocência com esse pesado 
pressentimento da vida humana, a mais madura? 
Quem, senão o hóspede estrangeiro, vindo do alto e do 
baixo? 

Este sonho de criança iniciou-me nos mistérios da 
Terra. [...] Hoje, sei que isto aconteceu para que a 
mais intensa luz possível se produzisse na obscuridade. 
Foi como que uma iniciação no reino das trevas. Nessa 
época principiou inconscientemente minha vida 
espiritual. (ibid., 43-44) 

Em alguns instantes da narrativa, o heresiarca sai de cena para 

dar lugar ao arqueólogo e cientista, que desce à furna da pirâmide do 

inconsciente para decifrar o hipertexto divino, tal como o feiticeiro do 

conto de Borges que pretende decifrar a escrita de seu deus nas 

manchas do jaguar: 

[...] Somente cinqüenta anos mais tarde deparei, 
surpreendido, com a passagem de um comentário 
acerca dos ritos religiosos, cujo tema fundamental era o 
da antropofagia no simbolismo da comunhão. [...] 

A significação abstrata do falo é assinalada pelo fato de 
que o membro em si mesmo é entronizado da maneira 
ictifálica ([...] ereto). A cova na campina representava 
sem dúvida um túmulo. (ibid., 43) 
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O homem que decifra é um espelho do criador, tal como a terra 

é espelho do céu. A alma do homem guarda uma marca divina a ser 

decifrada. É por isso que São Paulo afirma que a aterrorizante 

imensidão do cosmos não passa de uma ilusão, um reflexo exterior 

de nossos próprios abismos, espelhados no céu. Se enxergamos as 

estrelas é porque, de algum modo, elas existem em nós. Quando 

direcionamos nosso olhar para o interior, podemos encontrar a marca 

divina impressa em nossa alma. 

Jung aprendeu essa lição no Corpus Hermeticum, que ensina os 

todos objetos são revelações do divino e por trás de tudo, mesmo das 

manifestações mais abomináveis, está Deus, o único Ser real, 

enquanto nós não passamos de simulacros, criados apenas para 

percebê-Lo e espelhá-Lo em toda Sua grandeza maravilhosa e 

terrível. É por isso que o místico Angelus Silesius exclama: “Homem, 

[...] tudo se apressa ao teu redor, tudo acorre a ti para chegar a 

Deus” (Silesius,1996, 50). 

O mergulho do menino Jung nos abismos do inconsciente o 

carrega até a noite cósmica original onde os arquétipos foram 

gerados para só depois se transformarem em seres concretos. Como 

explicar um sonho de tamanha magnitude em idade tão tenra, senão 

pela teoria de que os arquétipos existem a priori, tal como no 

“sistema axial”, que forma os cristais nas soluções saturadas sem 

possuir, contudo, existência material. Os arquétipos são marcas 

impressas na alma do universo, e de cada um de nós, num tempo 

ainda anterior à criação em que tudo se resumia à energia psíquica, 

que é Deus. No mais, Jung aprendeu com Schopenhauer que a 

existência não passa de formas que se repetem para refletir uma 

única realidade: a Vontade. 

O encontro com o arquétipo do feminino também é narrado 

nesse capítulo das memórias, constituindo-se, segundo o mago, na 

experiência original que o levou a elaborar o princípio da anima, 
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tirado da alquimia, que representa a porção feminina inerente a todos 

os indivíduos do sexo masculino: 

Durante a ausência de minha mãe, nossa empregada 
também se ocupava de mim. Sei ainda como me erguia 
nos braços e o modo pelo qual eu apoiava a cabeça em 
seu ombro. Tinha cabelos negros e pele azeitonada, era 
muito diferente de minha mãe. [...] Era como se ela 
não pertencesse a minha família, mas unicamente a 
mim. Mas de um modo incompreensível estava como 
que ligada às coisas misteriosas que eu não podia 
compreender. O tipo desta moça tornou-se mais tarde 
um dos aspectos da minha anima. Ao seu contato eu 
experimentava o sentimento de alguma coisa insólita e 
ao mesmo tempo desde há muito conhecida: tal era a 
característica desta figura que foi mais tarde para mim 
a quintessência do feminino. (Jung, 2005, 37) 

O eterno feminino do homem é um reflexo do Pleroma, o Nada 

(Nihilo) que contém todos os pares de opostos unidos. É a esse plano 

que se refere Aristófanes, no Banquete, quando narra, pela pena de 

Platão, o mito do Andrógino. Tal como deus e demônio, masculino e 

feminino também se encontram fundidos em cada um nós, variando 

apenas em gradação. 

A anima pode se manifestar tanto em sua face resplandecente 

quanto sombria, contendo em si o conflito de opostos que se reflete 

em todas as esferas da existência. Jung conta que percebia 

exatamente esse conflito de opostos na mãe, o que o tornava muito 

mais próximo dela do que de seu pai. O psiquiatra diagnostica na 

mãe um caso de dupla personalidade, o que, paradoxalmente, a 

tornava mais sã do que o marido, uma vez que se mostrava menos 

reativa à Contradição em absoluto que é a vida. 

Além da personalidade convencional, correspondente à esposa 

de um devoto pastor que exigia boas maneiras do filho, havia outra, 

misteriosa e investida de uma estranha autoridade, como se 

possuísse algum dom profético. 
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No texto A doutrina das semelhanças, Walter Benjamin se 

refere à importância central que a faculdade mimética ocupa no 

desenvolvimento das tradições ocultas. Partindo dessa premissa, ele 

afirma que a escola da mimesis é a brincadeira infantil, nas quais as 

crianças imitam outros. No caso do menino Carl Gustav, sua atividade 

preferida, como não podia deixar de ser, era a de “brincar de mago”. 

Ao representar este papel, o menino revelava uma grande 

desenvoltura, mostrando possuir uma intimidade particular com os 

elementos da natureza, mantendo-os sob seu domínio com mais 

perspicácia do que os demais: 

[...] (M)inha mãe viajou comigo para a Turgóvia, em 
visita a amigos que habitavam num castelo à beira do 
lago de Constança. Ninguém conseguia afastar-me da 
margem. [...] Foi então que se fixou fortemente em 
mim a idéia de que eu deveria viver à beira de um lago. 
Parecia-me impossível viver sem a proximidade da 
água. (ibid., 32) 

Em outro momento, ele se declara “Guardião do Fogo 

Sagrado”: 

Lembro-me de que nessa época (de meus sete aos 
nove anos) gostava de brincar com fogo. [...] Com a 
ajuda de outras crianças eu costumava manter uma 
pequena fogueira acesa dentro deles. O fogo devia 
arder ‘sempre’, portanto era necessário alimentá-lo 
continuamente. Ninguém, senão eu, tinha licença para 
cuidar diretamente do fogo. Meus companheiros 
podiam acender outras fogueiras, em outros buracos, 
mas elas eram profanas e não me diziam respeito. Só 
meu fogo era vivo e tinha um evidente caráter sagrado. 
Durante muito tempo foi esse o meu brinquedo 
preferido. (ibid., 49) 

Como aponta Benjamin, o ato de mimetizar característico das 

brincadeiras não se restringe às outras pessoas, mas também a 

animais, minerais e até objetos. Esse processo pode ser observado na 

passagem em que Jung relata a sua primeira experiência de êxtase 

místico: 
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(H)avia uma encosta na qual ficava encravada uma 
pedra um pouco saliente – minha pedra. Às vezes, 
quando esta só sentava-me nela e então começava um 
jogo de pensamentos que seguia mais ou menos este 
curso: ‘Eu estou sentado nesta pedra. Eu, em cima de 
mim.’ – Surgia então a pergunta: ‘Sou aquele que está 
sentado na pedra, ou sou a pedra na qual ele está 
sentado – Esta pergunta sempre me perturbava: eu me 
erguia, duvidava de mim mesmo, meditando acerca de 
‘quem seria o quê?’ Isto não se esclarecia e minha 
incerteza era acompanhada pelo sentimento de uma 
obscuridade estranha e fascinante. O fato indubitável 
era que essa pedra tinha uma singular relação comigo. 
Eu podia ficar sentado nela horas inteiras, enfeitiçado 
pelo enigma que ela me propunha. (ibid., 49-50) 

Em comunhão com a pedra, o menino Jung atinge o 

“verdadeiro” Paraíso dos santos e místicos, uma dimensão em que o 

espaço-tempo é abolido, anulando as fronteiras entre o “eu” e o 

“outro” e tornando acessível o “milagre da vida eterna”, como 

salienta Angelus Silesius, quando define Deus como um “eterno 

Presente” e afirma: “Eu sou eternidade quando, deixando o tempo, 

me compreendo em Deus e compreendo Deus em mim” (Silesius, 

1996, 17). 

Nesse sentido, o “devir-pedra” opera uma fusão entre a forma 

de vida mais primitiva e a mais evoluída, o que, em sentido arcano, é 

o lapis alquímico, obtido pela união de opostos. Destaco um 

fragmento do próprio Jung a respeito do tema: 

O lapis não é somente uma ‘pedra’ mas, segundo é 
claramente constatado, se compõe ‘de re animali, 
vegetabili et minerali’ (coisas animais, vegetais e 
minerais), consistindo de corpo, alma e espírito ; ela 
cresce a partir da carne e do sangue . O filósofo 
HERMES na Tabula smaragdina diz o seguinte: ‘O vento 
carregou-a em seu ventre’ (v. fig. 210). Vê-se 
claramente que ‘O vento é o ar, o ar é a vida e a vida, 
a alma.’ ‘A pedra é a coisa intermediária entre os 
corpos perfeitos e imperfeitos, e o que a própria 
natureza começou será levado à perfeição pela Arte’. 
Esta pedra é chamada o ‘lapis invisibilitatis’ (pedra da 
invisibilidade) (Jung, 1992, 189) 
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Na mesma obra (Psicologia e Alquimia), o sábio também afirma 

que uma das manifestações mais recorrentes do arquétipo do “Si-

Mesmo”, o centro da personalidade, ocorre sob a forma de elementos 

minerais, o que justificaria as crenças esotéricas no poder dos 

amuletos constituídos de pedras. 

Ainda no plano da mimesis, o menino Jung também gostava de 

representar o papel de “demiurgo”, entes fantásticos das 

cosmogonias gnósticas que moldam seres viventes a partir da 

matéria inanimada: 

Minha divisão interior, minha insegurança no vasto 
mundo levaram-me a um empreendimento 
incompreensível naquela época: utilizei um estojo 
amarelo laqueado de guardar canetas, que tinha uma 
pequena fechadura, desses comumente usados pelos 
alunos da escola primária. Dentro dele havia uma 
régua. Na extremidade dela esculpi um homenzinho de 
cerca de seis centímetros de comprimento, com 
“fraque, cartola e sapatos lustrosos”. [...] Coloquei 
perto dele um seixo do Reno, polido, alongado, escuro, 
que eu pintara de várias cores com aquarela, de 
maneira que a parte inferior e a parte superior ficassem 
separadas. [...] Era a pedra dele. Tudo isto constituía 
um grande segredo que, no entanto, eu não 
compreendia. Levei às escondidas o estojo com o 
homenzinho até o sótão [...] e (e)scondi-o numa viga 
de madeiramento e era uma grande satisfação pra mim 
pensar que ninguém o veria. Sabia que ninguém 
poderia encontrá-lo lá, que ninguém poderia descobrir 
e destruir o meu segredo. 
[...] Lá, junto às vigas, abria o estojo e contemplava o 
homenzinho e sua pedra. Colocava então junto a ele 
um rolinho de papel no qual escrevera antes, durante 
as aulas, algumas palavras numa caligrafia secreta que 
inventara. Eram tiras de papel, cobertas de uma escrita 
compacta, que eu enrolava e entregava à guarda do 
homenzinho. Lembro-me de que o ato de incorporação 
de cada novo rolinho tinha sempre o caráter de um ato 
solene. Infelizmente não posso lembrar-me do que 
pretendia comunicar ao homenzinho. Sei apenas que as 
minhas ‘cartas’ significavam uma espécie de biblioteca 
para ele. 
[...] Para mim, tudo isto representava um segredo 
inviolável que jamais deveria ser traído, pois dele 
dependia a segurança da minha existência. 
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[...] Esta posse de um segredo marcou-me fortemente. 
[...] Buscava continuamente algo de misterioso [...]. 
(id., 2005, 50-52) 

Nessa passagem, o princípio de correspondência entra 

novamente em ação. O homem cria por meio de objetos exteriores 

que, em realidade, não existem, uma vez que não há objeto exterior 

ao Uno, o Pleroma. Tal princípio também se aplica à geração, que é 

apenas a Manifestação do Uno por meio da transformação de suas 

manifestações aparentes, pois o que é Uno não pode subtrair nem 

multiplicar a si mesmo. Nessa perspectiva, o homem só possui, em 

realidade, o poder da criação mental, o que o assemelha a Deus, uma 

vez que o Universo é apenas um sonho da mente do criador. O que 

está em cima equivale ao que está embaixo; se o Uno só pode criar 

mentalmente, o mesmo se dá com o homem. 

O que, ao primeiro olhar, não passa de uma brincadeira infantil, 

na verdade é uma analogia simbólica do mito do Gênesis, na qual o 

menino-demiurgo interpreta o papel de Javeh quando molda o seu 

“adãozinho”. A complexidade dessa brincadeira será confirmada, anos 

depois, pelo arqueólogo: 

[...] Esqueci-me depois totalmente desse fato, até 
meus 35 anos [...], (q)uando [...] li acerca dos cache 
de pedras da alma, perto de Arlesheim e acerca das 
churingas dos australianos. Descobri subitamente que 
eu fizera uma imagem muito precisa de tais pedras, se 
bem que nunca tivesse visto antes qualquer reprodução 
delas. Apresentou-se-me a imagem de uma pedra 
polida, pintada de tal maneira que a parte superior se 
distinguia da parte inferior. Mas ela não me parecia 
algo desconhecido e foi então que me voltou à 
lembrança um estojo amarelado de guardar canetas e 
um telésforo que em muitas representações antigas 
aparece perto de Esculápio, para o qual lê, num rolo 
que tem nas mãos. 

[...] No fundo, todo este conjunto representa um cabiro 
embrulhado num casaquinho, na kista (caixinha) e 
munido de uma provisão de força vital, a pedra 
alongada e enegrecida. (ibid., 52-53). 
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A sofisticada cosmogonia gnóstica do menino envolvia até amuletos e 

uma Escritura Sagrada. Aliás, é essencial frisar a importância destacada da 

“palavra” nas tradições ocultas, como o confirma Swedenborg em seu 

Arcana Celestia, livro em que interpreta o mito do Gênesis, ao ressaltar a 

importância do Verbo na criação e organização do mundo: 

O homem, como a terra, não pode produzir bem algum 
se antes não forem semeados nele o conhecimento 
[...], que lhe permite saber o que acreditará e o que 
fará. Ouvir o Verbo é tarefa do entendimento, e fazê-lo 
é ofício da vontade. (Swedenborg, 2008, 55-56) 

No segundo livro do Pymander (Poemander) Hermes orienta 

Asclépio a respeito deste princípio, afirmando que o Mundo foi criado 

(do) Desejo e da Decisão de Deus; que, tomando a 
Palavra e olhando para o belo Mundo (no Arquétipo 
Dele), imitou-o e fez este Mundo, pelos princípios e 
Sementes vitais ou produtos da Alma semelhantes a 
ela. (Trimegisto in. Wescott, 2003, 64) 

Nessa perspectiva, o dom de criar pela palavra só existe no 

homem porque foi concedido pelo Criador. Assim sendo, a criatura 

deve utilizá-lo com a intenção de espelhar o próprio Verbo e, através 

Dele, chegar a Deus. Jung, tal como Borges, restituiu o poder 

sagrado da palavra que, desde o advento da Era Moderna, havia sido 

rebaixada à mera representação das manifestações externas, 

deixando de ser um mapa que revelava o Hipertexto divino. 

Não podia ser diferente, já que o Verbo é justamente o 

instrumento que lhe propicia construir o mito de origem do mago-

menino. Em outro plano, também me permite construir a minha 

própria cosmogonia, onde as esferas do alto e do baixo se refletem e 

imbricam tal como prega a Lei. No meu mito pessoal, assumo tanto o 

papel de decifrador-comentador do hipertexto do grande mago, como 

o de demiurgo, transformando Jung num simples Adão feito, de tinta 

e papel, à minha imagem e semelhança. Na Essência tudo se 

equivale, já que “eu” e “ele” sequer somos reais; não passamos de 
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aparências que se unem na Mente do Criador, o que também equivale 

a dizer que somos a mesma pessoa. Assim reza a doutrina do “três 

vezes Grande” Hermes Trimegisto: 

Eu sou aquela Luz, a Mente, teu Deus, que existe antes 
da natureza Úmida que surge da escuridão, e aquela 
Palavra Clara e Cheia de Luz que vem da Mente é o 
Filho de Deus. 
[...] Entenda que aquilo que em ti Vê e Ouve, a Palavra 
do Senhor, e a Mente d(e) Deus, não se diferenciam 
Um do Outro, e a União deles forma a Vida. 
[...] Tu viste em tua mente a Forma Arquétipa, que 
estava antes do Início Infinito e interminável? 
[...] Pois a Mente que é Deus, Masculino e Feminino, 
Vida e Luz, gerou por sua Palavra outra Mente, o 
Obreiro [...]. 
[...] Mas o Obreiro, Mente, junto com a Palavra, 
contendo os Círculos e Revolvendo-os, girou como uma 
Roda suas próprias Obras e as transformou de um 
Início indefinido a um Fim indeterminado; pois elas 
sempre começam onde terminam. (ibid., id.) 
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PERFORMANCE, PRESENÇA, EFEITOS E AFETOS.  
UMA LEITORA DE PAWELS BRIEFE∗ 

LUGÃO, Juliana Serôa da Motta33 

RESUMO: O artigo a seguir trata da performatividade contida ação 
do leitor. Para isso parte de Paul Zumthor em Performance, recepção 
e leitura e passa por outros autores que, como Zumthor, não se atêm 
à prática hermenêutica como única componente da atividade leitora. 
Hans Ulrich Gumbrecht, com sua teoria da produção de presença, 
confronta a hermenêutica e certa erótica da experiência estética, 
concluindo que são indissociáveis no fenômeno estético. Para trazer 
essas reflexões sobre recepção à prática de leitura, um relato da 
experiência fruidora de Pawels Briefe [Cartas de Pawel], de Monika 
Maron, serve de exemplo à hipótese de que o afeto – conceito que 
começa a despontar nos estudos literários – seja uma forma de obter 
os efeitos de presença propostos por Gumbrecht, sem tirar as rédeas  
da experiência das mãos do leitor. 

A verdadeira leitura é uma luta entre 
subjetividades que afirmam e não 
abrem mão do que afirmam, sem as 
cores da intransigência. (SANTIAGO, 
1981, p.117) 

Recorrer ao teatro e às teorias da cena é  um movimento 

constante para se pensar o lugar do leitor na literatura. Talvez pelo 

caráter efêmero da atividade teatral, que não pode, por essência 

prescindir de seu público. Assim também acontece com a literatura 

que, ainda que repouse sobre os livros fechados e intactos, só se 

completa no momento exato em que se inicia a leitura, silenciosa ou 

não. 

Não é de causar espanto que o impulso inicial desse texto fosse 

o de assumir o papel da escritora a falar da leitura... – Mas já não 

 
∗ Este artigo é o desenvolvimento da comunicação apresentada com o título: O ato de leitura como 
performance e o efeito de presença na ficção: algumas notas indagações e possibilidades. (Simpósio do II 
Encontro Regional O Insólito Como Questão na Narrativa Ficcional. UERJ, Nov/2010) 
33 Juliana Serôa da Motta LUGÃO (PUC-Rio); julianalugao@gmail.com 
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fizeram tanto isso? Dos textos inaugurais que propuseram a estética 

da recepção aos estudos mais recentes na área, parecia não haver 

mais o que dizer nessa seara. A tarefa, no sentido mais benjaminiano 

da palavra, será, então, tentar transpor o ato e a experiência do 

momento, talvez inefável, da primeira leitura. Um relato de e sobre a 

leitura, buscando respostas e formulações para a atividade que oscila 

entre prazer, dificuldade, leveza e tensão. 

O modelo teatral serve a Paul Zumthor, autor que chama a 

atenção por colocar o leitor e sua atividade no centro do fenômeno 

literário. Ao falar de performance, é à atividade de recepção que ele 

recorre para inserir o conceito no campo literário. Em sua carreira de 

medievalista, o autor recusara a literatura escrita em favor da 

oralidade, mas em Performance, recepção e leitura, ensaio mais 

tardio, Zumthor volta atrás, reconhecendo a aproximação entre o 

texto literário da encenação teatral: 

[...] o modelo teatral, em nossa cultura representa toda 
poesia, na própria complexidade de sua prática. Há 
séculos, com efeito, o texto teatral procede de uma 
escritura, enquanto sua transmissão requer a voz, o 
gesto e o cenário; e sua percepção, escuta, visão e 
identificação das circunstâncias. Escrito, o texto é 
fixado, mas a interpretação permanece entregue à 
iniciativa do diretor e, mais ainda, à liberdade 
controlada dos atores, de sorte que sua variação se 
manifesta, em última análise, pela maneira como é 
levado em conta por um corpo individual. Assistir a 
uma representação teatral emblematiza, assim, aquilo 
ao que tende – o que é potencialmente – todo ato de 
leitura. É no ruído da arquipalavra teatral que se 
desenrola esse ato, quaisquer que sejam os 
condicionamentos culturais. (ZUMTHOR, 2007, p.61-62) 

Para o autor, ler contém o desejo de restabelecer a unidade, 

presente na performance, entre corpo, voz e texto, a partir dos 

pequenos movimentos e rituais pessoais de leitura. Segundo o 

Zumthor, a diferença entre o momento da leitura e o momento em 

que se assiste a uma peça de teatro passa tão-somente pelo grau de 

O insólito em Língua Inglesa – Simpósios – Dialogarts – ISBN 978-85-86837-88-3 



215 

 

                                                           

intensidade nas sensações de presenças físicas. Diferente do que 

acontece com a recepção das outras formas de expressão artística, a 

leitura silenciosa, resgatada, “torna-se escuta, apreensão cega [...], 

enquanto se forma o prazer, sem igual.” (ZUMTHOR, 2007, p.87). 

O que se vê ao longo do volume curto, mas cheio de nuances 

reflexivas, é o entoar de um hino de amor à presença mais pura do 

receptor 34de uma obra de arte. O teatro é a arte da pura presença, e 

ao utilizar o modelo teatral – coletivo, presencial, efêmero – como 

parâmetro de comparação com a literatura, atividade a priori 

solitária, ele resgata a presença e a disponibilidade física e mentais 

necessárias à fruição. Ouve-se a própria voz ao ler, como se, no 

nosso ouvido, falasse um trovador medieval ou mesmo um ator em 

monólogo, mas o trovador-ator somos nós mesmos: 

o corpo, pela audição está presente em si mesmo, 
uma presença não somente espacial, mas íntima. 
Ouvindo-me, eu me autocomunico. Minha voz ouvida 
revela-me a mim mesmo, não menos – embora de uma 
maneira diferente – que ao outro. Ora, a leitura do 
texto poético é escuta de uma voz. O leitor, nessa e por 
essa escuta, refaz em corpo e em espírito o percurso 
traçado pela voz do poeta: silêncio anterior até o objeto 
que lhe é dado, aqui, sobre a página (ZUMTHOR, 2007, 
p.87 grifo meu em negrito) 

Do lado das “teorias do teatro” o discurso sobre o fenômeno 

estético não é díspar, garantindo a utilização, quase didática, do 

modelo. Patrice Pavis, teatrólogo voltado para a semiologia, em seu 

dicionário sobre teatro, resume, no fim do verbete “espectador”, que 

este: 

continua a ser o manipulador-mor, o maquinista de 
suas próprias emoções, o artesão do acontecimento 
teatral: ele vai por si só em direção ao palco, ao passo 
que a tela absorve sem remissão o espectador de 
cinema. Ele poderia (em teoria) intervir no palco e 

 
34 Por mais que o principal objetivo aqui seja falar de recepção, o conceito (e a terminologia) de fruidor, 
proposto por Umberto Eco em sua teoria sobre a obra aberta é muito mais abrangente e explicativo. (Ver: 
ECO, Umberto. Obra Aberta. Trad. Giovanni Cutolo. São Paulo: Perspectiva, 2010) 
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bancar o desmancha prazeres, aplaudir ou vaiar; na 
realidade ele interioriza esses ritos de intervenção sem 
perturbar a cerimônia (PAVIS, 1999, p.141). 

A interiorização das reações no teatro ao lado da escuta da voz 

na leitura certamente aproximam as duas fruições, aparentemente 

distintas, ao menos na visão desses dois pensadores. Ambos parecem 

concordar também, no que diz respeito à inserção de novas mídias e 

tecnologias na arte. Enquanto Pavis, na citação acima, se contrapõe 

ao efeito do cinema sobre o espectador, Zumthor também separa a 

literatura (“o texto poético”, ele escreve em seu ensaio) e o teatro, 

seu modelo, das artes mais dependentes da tecnologia.  

Se a literatura volta ao panteão do autor, isso ocorre numa 

tentativa de salvá-la frente às outras formas de expressão que, para 

ele, perdem o caráter de efemeridade. Ao tratar da arte que faz uso 

da tecnologia, o autor ressalta o estímulo direto dos sentidos (tal a 

performance de poesia oral), mas  pondera que a reiterabilidade das 

expressões mediadas a torna abstrata, por abolir sua “tactilidade”, 

sua presença. “Aquilo que se perde com os media [...] é a 

corporeidade, o peso, o calor, o volume real do corpo, do qual a voz é 

apenas expansão” (ZUMTHOR, 2007, p.16) 

Zumthor, aqui, parece estar na busca, quase banal, de um 

“grau zero” da arte, aqui reconhecidas na literatura e nas formas que 

lidam com o “ao vivo” e a oralidade. É possível acompanhá-lo na 

proposição da escuta da própria voz, “extensão do corpo”, ao ler, 

assim como são as sensações de prazer que uma leitura pode trazer. 

– Entretanto, será que a autocomunicação de que fala não está 

também presente na fruição de outras manifestações artísticas? A 

página que temos que virar, não interromperia esse fluxo de 

sensações que a leitura traz, lembrando-nos também da 

reiterabilidade do livro, tão reproduzido (ou mais até) que um filme, 

por exemplo? 
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Hans Ulrich Gumbrecht, em sua publicação recém-traduzida 

Produção de presença, passa a responsabilidade para o espectador 

(leitor ou fruidor). E se revela um bom caminho para continuar na 

linha de pensamento proposta por Zumthor e por ele mesmo cortada 

em sua intransigência para com as outras formas de expressão em 

arte. É possível ler Performance... de forma metonímica, tornando a 

relação com o texto de Gumbrecht quase natural – muito 

superficialmente, bastaria notar o fato de os dois autores procurarem 

uma via que fuja da pura hermenêutica para lidar com a obra de arte. 

Em Produção... Gumbrecht atenta para o fato de estarmos num 

mundo saturado de significações e interpretações, e a teoria da arte e 

da literatura não fogem à regra, estão dominadas pela hermenêutica. 

Ao traçar proposições acerca da produção de efeitos de presença, ele 

esboça a hipótese de que haja uma demanda de efeitos e momentos 

de co-presença na experiência estética. Nas palavras do autor, 

“aquilo de que [...] sentimos falta num mundo tão saturado de 

sentido35, e, portanto, aquilo que se transforma num objeto principal 

de desejo na nossa cultura [...] são fenômenos e impressões de 

presença” (GUMBRECHT, 2010, p.134). Em sua explanação, o autor 

ressalta o caráter efêmero da sensação de presença quando da 

experiência estética e chega a admitir que esta não existe sem o 

efeito de presença, proposto no livro. 

Se Gumbrecht não abandona a hermenêutica, por acreditar que 

se tratam, hermenêutica e presença, de dois lados de uma mesma 

moeda, ele precisou passar, em sua explanação, por teorias mais 

radicais como a de Susan Sonntag em Contra a interpretação, para 

chegar à sua ideia, que vem à público mais como uma série de 

 
35 A palavra da tradução “sentido”, pode trazer ambigüidades, pois não tem a conotação meramente de 
significado, mas também pode ser usada para falar em sensações. Curiosamente, a edição em alemão do 
livro é uma tradução (assinada por Joachim Schulter), apesar da nacionalidade do autor, e usa a palavra 
Sinn, que comporta a mesma ambigüidade. O original em inglês, entretanto, traz a palavra meaning, que 
poderia resolver a questão. É de se esperar, entretanto, que o autor tenha acompanhado as traduções e 
concordado com os termos utilizados, o que acaba com a solução.  
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indagações do que um conjunto de respostas ou propostas sobre uma 

“nova linha crítica” a ser seguida. Faz-se necessário devolver a 

questão ao autor e indagar que presença é essa que, contra os 

esforços do autor, ainda parece tão metafísica? Tão difícil de se 

traduzir em palavras? Gumbrecht ensaia possibilidades, mas o grande 

ganho para o leitor são as novas ferramentas e articulações possíveis 

contidas ali. 

Ora, se, como quer o autor, existe uma demanda por esse tipo 

de sensação – e não só interpretação ou informação – isso 

necessariamente tem de refletir em projetos estéticos36. Podemos 

falar na arte interativa, performática, mas o que parece melhor 

responder ao espírito do nosso tempo, na cultura midiática que 

vivemos, é a visibilidade que ganha a esfera privada em todos os 

campos de manifestação artística. 

Assistimos hoje a uma proliferação de narrativas 
vivenciais, ao grande sucesso mercadológico das 
memórias, das biografias, das autobiografias e ods 
testemunhos; aos inúmeros registros biográficos na 
mídia, retratos, perfis, entrevistas, confissões, talk 
shows e reality shows; ao surto dos blogs na internet, 
ao auge de autobiografias intelectuais, de relatos 
pessoais nas ciências sociais, a exercícios de “ego- 
história”, ao uso dos testemunhos e dos “relatos de 
vida” na investigação social, e à narração auto-
referente nas discussões teóricas e epistemológicas 
(KLINGER, 2006, p.21) 

O CASO PAWELS BRIEFE 

Para tratar das questões que abarcam a vida privada, o enfoque 

será dado sobre o livro da autora alemã Monika Maron, Pawels Briefe 

[Cartas de Pawel]. A obra alia esse “clima da época” de comentário 

 
36Não vou aqui me ater à questão dos projetos estéticos, pois para isso precisaria mudar o enfoque deste 
texto e falar do ato performático no escritor – no momento da escrita e fora dela. A reflexão sobre a 
performatividade da escrita é precisa ser deixada para momento mais oportuno. A tese de doutorado de 
Diana Klinger, que trata de autoficção, é bastante esclarecedora neste sentido, e dedica um capítulo a essa 
questão. 
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sobre a vida privada à tentativa de criar a presença do leitor, sem 

cair na facilidade da autobiografia pura e simples. 

Em linhas gerais, em Pawels Briefe37, a autora parte de uma 

caixa de cartas e fotografias de seu avô, Pawel, encontradas em 

1994, para tentar reconstruir a memória e a história de sua família, 

criando uma espécie de autobiografia. 

Ao mesmo tempo em que o subtítulo é “uma história de 

família”, distanciando a autora da responsabilidade de uma primeira 

aproximação autobiográfica e um compromisso com o “real”, ela não 

deixa de usar os materiais de sua vida para construir o livro. 

O que dá a partida na memória e no desejo de construir a 

história familiar e pessoal vem de uma fotografia de família, iguais a 

qualquer outra fotografia de família antiga, em estúdio, posada, e 

isso permite uma empatia direta, uma aproximação com o leitor: ao 

intercalar as fotografias em seu texto, ela abre uma porta para que o 

leitor entre na imaginação daquela que escreve. 

O afeto é, aqui, um conceito importante, pois pode ser uma das 

formas de se obter o efeito de co-presença (e chegar ao efeito e à 

experiência estética, portanto). É o afeto o grande motivador de 

muitos discursos de memória, e, ainda um disparador de imagens 

guardadas nos porões do pensamento. Se o poeta Simônides estava 

certo e a visão é mesmo o mais sensível dos sentidos, a visão 

carregada de sentimentos leva essa sensibilidade e a disposição da 

memória ao limite. 

Assim acontece com Roland Barthes, que na segunda parte de 

sua Câmara clara, parte dedicada ao punctum de sua teoria sobre a 
 

37 Um breve resumo da trama do livro (e por trás dele): Monika Maron, alemã, nascida em 1941, não 
conheceu seus avós. O avô foi enviado ao campo de concentração, apesar de convertido à religião batista 
desde jovem, e a avó morreu em sua cidade natal, para onde se mudou com o avô, na crença de que ali 
estariam seguros. A mãe de Maron, Hella, aderiu ao regime comunista da Alemanha Oriental (DDR) e via 
nessa escolha política a salvação contra o nazismo. O padrasto de Monika era agente da policia secreta do 
governo da DDR. Monika viveu sob o regime totalitário da Alemanha Oriental e foi impedida de 
publicar, pelo caráter crítico de suas obras. Mesmo motivo por que sua mãe se afastou por um ano, após a 
publicação de seu primeiro livro. Ao encontrar uma caixa de cartas do avô, deixada de herança para a 
mãe, já em 1994, Maron decide descobrir o que estava por trás de uma vida sem passado familiar. 
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fotografia, precisa, para se fazer entender, remeter à foto de sua 

mãe, recém-falecida: 

Observei a menina e enfim encontrei minha mãe. A 
claridade de sua face, a pose ingênua de suas mãos, o 
lugar que docilmente ela havia ocupado, sem se 
mostrar nem se esconder, sua expressão enfim, que a 
distinguia, como o Bem do Mal, da menina histérica, da 
boneca careteira que imita os adultos, tudo isso 
formava a figura de uma inocência soberaba, tudo isso 
tinha transformadoa pose fotográfica nesse paradoxo 
insustentável e que por toda sua vida ela sustentara: a 
afirmação de uma doçura. (BARTHES, 1984, p.102-3) 

Essa imagem, tão adequada para despertar a memória, é eficaz 

para explicar o punctum barthesiano porque move, porque toca, 

espeta, em vez de remeter a um saber mais amplo. Detona algo que 

detém o pensamento e não o larga. 

No caso de Monika Maron, fica a impossibilidade de uma 

lembrança vívida que a motivasse escrever (seus avós morreram 

quando ela só tinha um ano), mas justamente essa ausência, que 

deveria ser presença, carregada de afeto, disparou sua escrita, sua 

motivação para criar. 

Ficam claros, aqui, o desafio da autora e a peculiaridade da 

obra: Maron não conheceu os avós, pontos de partida e fios 

condutores da história de família que ela quer criar. Como ela mal se 

recorda de histórias familiares, porque sua mãe não as relatava, a 

mera recontextualização dessas fotos que encontra e dispõe ao longo 

da narrativa, não é muito profícua. No lugar da narrativa por trás da 

fotografia, aparecem descrições detalhadas ou recortes, 

impossibilitando que as imagens sejam encaradas apenas como 

ilustrações. Os recortes guiam formas definidas de olhar (e ler) essas 

fotos, já que cada fotografia precisa de um comentário, uma legenda, 

para fazer sentido para a própria autora. “Só com a aproximação 

discursiva cautelosa dessas fotos é que esses documentos do passado 
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passam a ter significado para a narradora e também para o leitor, ela 

ganham, por assim dizer, uma ‘vida interior’” 38(Eigler, 2002) 

As fotos, portanto, colocam (materialmente) o processo de 

memória e reconstrução no proscênio da narrativa. 

Em consequência, a leitura não consegue nunca 
preencher na sua totalidade os vazios do texto e, em 
conformidade com o processo da escrita, realiza-se 
através do desfiar de meadas diversas mobilizado pelo 
texto e como que repassado ao seu processo 
interminável de recepção. O conhecimento lacunar, 
fragmentário e incompleto, proporcionado pela 
memoria articula escrita e leitura, e é só no intercurso 
dessa junção que a imaginação tem lugar (MIRANDA, 
1992, p.138) 

Assim como na leitura das memórias, na escrita de Maron, ali 

onde falta a informação, o fato, o documento, a imaginação 

previamente avisada ( por meio de verbos conjugados no condicional, 

indagações a respeito das possibilidades) toma o lugar da escrita. 

Esse texto híbrido, coloca autora e leitor um ao lado do outro, 

caminhando por uma história que se constrói no decorrer da leitura, 

com o processo de construção totalmente aparente. 

Mais uma vez, recorro a Wander Melo Miranda para falar do 

leitor da memória. Apesar de essa construção de texto, com 

linguagem coloquial, que quase remete a uma conversa, de tantas 

interrupções e digressões e da montagem da narrativa com fotos, 

documentos e comentários ser resultado de um artesanato muito 

engenhoso de uma autora prolífica e que já havia dado em sua obra 

provas de capacidade de construções de narrativas complexas, 

“colocado no espaço ambíguo do embate do testemunho memorialista 

e da invenção ficcional, ao leitor cabe a postura – também sutil- de 

não buscar ‘nas obras de arte apenas o documento’e nem tampouco 

 
38 Erst in der behutsamen diskursiven Annäherung an diese Fotos werden die Dokumente der 
Vergangenheit bedeutsam sowohl für die Erzählerin als auch für die Leser, sie erhalten sozusagen 
nachträglich ein ‘Innenleben’. (tradução minha) 
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fazer delas mero pretexto para a satisfação o desejo de  ‘sonho e 

fuga’”(MIRANDA, 1992, p.141) 

O leitor está aqui colocado no limiar da ficção e do real, mas se 

vê privado do direito de reivindicar um aviso prévio das fronteiras 

narrativas (ou, no mínimo de poder procurá-las), pois segundo a 

autora-narradora, nem ela mesma pode dizer. Diferente do que 

ocorre romances autobiográficos, em que o autor se recusa a dar 

essa informação ao leitor, em Pawels Briefe Maron e seu leitor 

caminham quase (ela dá as coordandas da trilha) lado a lado no 

processo de construção da história. 

Além da voz presente em qualquer leitura, comparecem no 

romance-autobiografia-crônica os elementos que encenam a entrada 

do leitor (de memórias), chamando-o ativamente para a construção 

da narrativa familiar, possibilitando pensar em uma via afetiva de co-

presença do leitor para ler a obra; o leitor é carregado para dentro 

desse processo de criação. 

Além disso, os fatos históricos de conhecimento geral 

corroboram uma desconfiança da própria autora em relação às 

memórias e relatos da mãe, utilizados como fonte para construção da 

memória: Hella (a mãe) sempre fala de um passado quase idílico e 

tende ignorar as experiências traumáticas – ver o pai deportado, o 

totalitarismo do regime da DDR. Essa desconfiança cria mais uma 

camada de empatia narrador-leitor, além possibilitar a reflexão sobre 

a validade do material usado. 

Ainda na linha de uma busca da co-presença textual, no lugar 

de uma explanação puramente teórica e interpretativa com ajuda de 

outros pensadores da leitura, agrego à esse texto, um relato da 

minha primeira leitura de Pawels Briefe. 

Familiarizada com a autora por meio de duas outras obras, de 

cunho mais político e com a linguagem e a narrativa muito mais 
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complexas, deparei-me, por sugestão de um professor e amigo, com 

o livro Pawels Briefe. 

Em princípio, estranhei a nova forma, mas logo me deixei levar 

pela coloquialidade da escrita, uma conversa com o leitor. Não por se 

tratar de qualquer novidade estética, talvez o magnetismo estivesse 

apenas na coincidência circunstancial de estar numa fase de 

envolvimento com textos complexos, estudos minuciosos e 

cansativos. 

De repente, se desvenda um ser humano na escrita de Maron. 

Uma pessoa toma forma ali. A busca do passado, empreendida por 

ela, a companhia do filho fotógrafo na empreitada e os 

desentendimentos constantes com a mãe, quando ali relatados, 

davam forma e sentido ao que já conhecia da obra de Maron. Tinha 

certeza de que, se não fossem inteiramente verdadeiras as 

declarações contidas no livro, eram verossímeis com todos os 

paratextos que envolvem a obra de Maron. Percebi-me seguindo a 

leitura como se fosse a história de alguém próximo, alguém que 

tivesse compartilhado um passado comum comigo, embora isso fosse 

impossível, dada a diferença geracional. 

Algumas hipóteses explicavam o porquê de eu ter me sentido 

tão magnetizada por um texto em princípio formalmente banal, , mas 

sem grandes novidades estéticas, algum artesanato narrativo, com a 

presença de materiais imagéticos e documentais, fazendo do texto 

um híbrido de gêneros, mas nada que fosse incomparável a Sebald, 

Perec, Santiago... A relação (minha, por formação escolar, da autora, 

por experiência de vida) com a história alemã, também já vista, lida, 

assistida outras tantas vezes. A idéia de uma memória que se 

constrói na frente do leitor, sem que exista, mas isso não faz 

ninguém amar um texto. 
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As cartas! O avô!39 Seria eu tão prosaica em uma escolha de 

objeto de pesquisa? Estaria eu deixando dois pequenos elementos, de 

interesse unicamente pessoal, tomarem conta de um projeto de 

pesquisa que levaria anos a ser concluído? É claro que quaisquer 

elementos sozinhos, sem os outros já citados, não seriam capazes de 

ganhar a minha atenção de pesquisa. A memória na literatura (e toda 

a vastidão que esse tema pode abarcar, com as especificidades da 

sociedade alemã), escrita de si, autobiografia e performance, uso de 

imagens na literatura, cartas, todos esses eram temas que 

perpassavam outros possíveis objetos de pesquisa. 

Foi “A economia das emoções na crítica e teoria da literatura”, 

de Heidrun Krieger Olinto, que acalmou a decepção científica que eu 

experimentava. Ao explanar a tendência no meio dos estudos 

literários de valorização da “copresença dos valores afetivos [...] na 

elaboração e validação do próprio aparato teórico e epistemológico” 

(KRIEGER OLINTO, 2009, p.148), Krieger Olinto deixa a mostra 

correntes que não reservam a erótica à obra de arte apenas, mas 

falam de um hedonismo na ciência da literatura e em processos 

comunicativos. 

Para voltar aos modelos teatrais, Raymond Williams, em Drama 

from Ibsen to Brecht, cunha o termo “estrutura de sentimento”: 

[...]quando se mede a obra em contraste com suas 
partes separadas, ainda permanecem alguns elementos 
para os quais não existe contrapartida externa. É a 
isso, em primeiro lugar, que eu nomeio estrutura de 
sentimento. É firme e definido como estrutura sugere, 
ao mesmo tempo que está fundado nos mais profundos 
e menos tangíveis elementos de nossa experiência [...] 
Seus meios, seus elementos, não ao proposições ou 

 
39 Para falar das escolhas afetivas na ciência e na literatura, será preciso fazer uma digressão de cunho 
pessoal: desde que aprendi ler, sou verdadeira aficcionada por cartas e diários. Nunca fui disciplinada o 
suficiente para escrevê-los, mas a leitura deles me fascina. Como se colocam as pessoas quando falam de 
si, o que elas escolhem, o que elas precisam dizer. Junto a isso, meu avô materno é o patriarca da família 
e, ele sim, sempre escreveu diários, guardados a sete chaves. Tendo convivido com a política em sua 
juventude, hão de ser relatos interessantes. Relatos a sete chaves. 
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técnicas; eles estão incorporados, são sentimentos 
relacionados (apud WILLIAMS, 2010, p.10) 

É essa “falta de contrapartida externa” que faz com que autores 

ou objetos de pesquisa sejam deixados de lado, romances por 

acabar, filmes por ver. É necessário que a experiência não tangível se 

dê no momento do fenômeno estético (aqui, na leitura), para que 

permita mesmo a curiosidade científica. 

Ler Pawels Briefe, permitia, então, perceber exemplos que 

desafiavam conceitos e teorias estanques, que clareavam outros, ou 

que lembravam outros textos, estes também de valor afetivo, mas 

que vez ou outra exemplificam exatamente aquilo que queremos 

dizer. Por exemplo, reparar que o ato imaginativo era o que 

costurava as lacunas na memória construída de Maron, tornou 

impossível não lembrar do grande personagem de Monteiro Lobato, a 

perspicaz Boneca Emília, em suas próprias memórias: 

- Emília! - exclamou Dona Benta. Você quer nos tapear. 
Em memórias a gente só conta a verdade, o que houve, 
o que se passou. Você nunca esteve em Hollywood, 
nem conhece Shirley. Como então se põe a inventar 
tudo isso?  

- Minhas "Memórias" - explicou Emília - são diferentes 
de todas as outras. Eu conto o que houve e o que devia 
haver.  

- Então é romance, é fantasia.  

- São memórias fantásticas. Quer ler um pedacinho? 

Se, ao exemplificar o que gostaria de fazer seus alunos 

entenderam por experiência estética, Gumbrecht localiza o efeito de 

presença e a estética num passe de jogo de futebol americano e 

Csikszentmihalyi, como relata Krieger Olinto, fala da extrema 

concentração prazerosa do trabalho científico comparando à 

antecipação da difícil jogada, não é díspar colocar o prazer literário 

aqui, em termos tão prosaicos. A experiência estética acontece não 
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só pelo prazer do conhecimento, sem o qual seria impossível 

empreender qualquer pesquisa teórica, acredito, mas também por 

pequenas reminiscências afetivas mais cotidianas, sem que o leitor 

deixe o lugar de maquinista-mor, como quer Pavis. 

Eagleton, citado por Krieger Olinto, é quem lembra:  “A razão 

pela qual a grande maioria das pessoas lê poemas, romances e peças 

está no fato de elas encontrarem prazer nesta atividade. Tal fato é 

tão óbvio que dificilmente é mencionado nas universidades”. 

(EAGLETON apud OLINTO, 2009, p.163) 
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A CÂMERA E O CORPO NEGRO AFRICANO  
NO CINEMA DE GLAUBER ROCHA 

FLORENCIO, Thiago  

RESUMO: Este trabalho analisa a forma pela qual se relacionam a 
câmera cinematográfica e o corpo negro-africano no cinema de 
Glauber Rocha. Seu cinema está inserido no contexto de reviravolta 
epistemológica do pós-guerra, caracterizado pelo esgotamento moral 
da racionalidade científica e dos fundamentos metafísicos que opõem 
sujeito (puro espírito) e objeto (pura materialidade). É nesse 
momento que começa a se configurar a afirmação incisiva das 
identidades dos povos “colonizados”, resultando nos movimentos de 
independência de grande parte dos países africanos a partir das 
guerras de descolonização. Esse momento de reconsideração dos 
paradigmas fundados na Racionalidade científica e na metafísica 
ocidental tornou-se propício para a emergência de uma presença 
renovadora do corpo daqueles povos que sempre foram subjugados e 
massacrados pelo discurso e a práxis do colonizador: negros e 
africanos. É nesse contexto que Glauber procura afirmar uma arte 
libertadora e anti-colonialista, trazendo à tona a presença do corpo 
negro-africano, sobretudo em dois filmes: Barravento (1962) e Der 
Leone have sept cabeças (1970). O primeiro, filmado na Bahia no 
auge das expectativas de uma revolução social e cultural brasileira; e 
o segundo no Congo recém independente, enquanto o diretor vivia o 
exílio da ditadura militar brasileira. De que forma o olhar e a câmera 
desse cineasta brasileiro dialogam com a performatividade do corpo 
negro-africano na busca da construção de uma linguagem que 
pretende romper com a narrativa clássica? 

DEPOIS QUE AS ESTÁTUAS MORREM 

Quando os homens morrem, eles 
entram na História. Quando as 
estátuas morrem, elas entram na 
Arte.   
(Les statues meurent aussi, Chris 
Marker e Alain Resnais) 

A frase acima, de Chris Marker e Alain Resnais, dois ícones do 

cinema autoral e da Nouvelle-Vague francesa, abre o documentário 

“As estátuas também morrem” (Les statues meurent aussi, 1953). O 
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curta fora encomendado, em 1950, pela revista Présence Africaine, 

famosa publicação pela qual se articulou o movimento da Negritude, 

organização político-cultural de intelectuais reunidos na diáspora 

africana da Europa pós-guerra. O objetivo da revista se manifesta no 

título: afirmar a presença histórico-cultural do Negro e do Africano 

diante de um mundo ainda profundamente eurocêntrico, marcado 

pelo racismo e o colonialismo. 

Começo citando essa frase por duas razões que se 

interpenetram e que podem ajudar a introduzir a temática deste 

trabalho. A primeira diz respeito ao diálogo entre dois cineastas 

estreantes que participariam da futura Nouvelle-Vague francesa e os 

intelectuais da Présence Africaine. O encontro entre a vanguarda 

artística européia, em busca de um novo cinema, e a intelectualidade 

negra da Sorbonne, em busca de uma identidade ancestral africana, 

me interessa, pois ela está implicada na segunda razão da escolha da 

frase: o esforço crescente da sociedade ocidental em superar a 

dicotomia corpo/espírito, sobretudo ao longo da segunda metade do 

século XX. 

As ambivalências entre novo/tradicional e corpo/espírito se 

entrecruzam no filme Les statues meurent aussi. A exaltação da 

tradição negro-africana, pelo olhar europeu, parece operar um 

movimento duplo e complementar: afirmar o vanguardismo artístico 

através de uma estética revolucionária – que procura resgatar a 

ligação sensitiva com o corpo, perdida ao longo do triunfo da 

metafísica ocidental –, e denunciar o logocentrismo europeu. Nesse 

sentido, o outro, parece ser aquele que justifica e concretiza a 

autocrítica da alta-modernidade40. O corpo primitivo é todavia objeto 

de um discurso ocidental que se apodera do outro para escrever sua 

própria história. O corpo visto como “papel branco em que basta 

 
40 Por alta-modernidade, me refiro ao momento de afirmação das vanguardas artísticas, concretizadas a 
partir de fins do XIX e início do século XX.  
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escrever à vontade”41, como desejaram os primeiros colonizadores no 

século XVI. Por outro lado, é nesse cenário que se configura a 

afirmação de uma estética não-ocidental, anti-colonialista, que busca 

valorizar uma identidade própria, pela afirmação das tradições 

ancestrais. 

O documentário Les statues meurent aussi faz parte desse 

contexto de crise do Ocidente e afirmação das nações emergentes 

africanas recém descolonizadas. O encontro dos cineastas franceses 

com a intelectualidade africana resulta num discurso anti-colonial (o 

filme, não por acaso, foi censurado na França) em que se questiona a 

apreensão ocidental da “arte africana”. Quando as estátuas africanas 

morrem, elas “entram na Arte.” Que Arte seria essa? A Arte moderna, 

que atestou sua contemporaneidade diante da desgastada tradição 

cultural do Ocidente, como no cubismo de Picasso em Les demoiselles 

d’Avignon? Ou seria aquela exposta nos museus etnográficos e 

catalogada como “arte primitiva”, mecanismo que aprisiona o saber 

do outro nesse palácio da memória da “Humanidade”? Ou aquela que, 

enquanto apropriada pelo ocidental, o é também pela Negritude, que 

se encontra na Sorbonne do pós-guerra em busca da afirmação de 

uma identidade comum e ancestral, em suma, uma identidade 

africana? 

As estátuas também morrem? As possíveis respostas à 

pergunta revelam a ambigüidade de um discurso que vai se 

consolidar ao longo do século XX: o discurso do corpo primitivo. A 

inquietação deste trabalho refere-se às ambigüidades vividas, 

expostas e trabalhadas pelo cineasta Glauber Rocha em sua relação 

cinematográfica com o corpo negro. Nesse sentido, a pergunta que se 

coloca é: como se construiu a relação da câmera com o corpo negro-

africano, ao longo da trajetória cinematográfica de Glauber? 

 
41 Padre Manuel da Nóbrega, primeiro jesuíta das recém colonizadas terras da América Portuguesa, se 
utilizou dessa imagem ao longo do período inicial de catequização.  
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A AMBIGUIDADE DO CORPO PRIMITIVO 

Auschwitz, Hiroshima, Nagazaki: símbolos da barbárie 

ocidental. O horror da segunda guerra, já vivenciado na primeira, 

ajudou a enterrar o então desgastado discurso edificante da Razão 

ocidental, que costumou proclamar-se mais evoluída diante das 

culturas por ela referidas, ao longo dos séculos, como “bárbaras, 

“selvagens” e “primitivas”. Entre as ruínas da civilização e os corpos 

despedaçados pela razão tecnológica da guerra de destruição em 

massa, o corpo primitivo, desse homem “preservado em pleno corpo 

físico”, emergiu impávido como uma nova utopia. 

Segundo Hayden White, em estudo que aborda a genealogia do 

termo “selvagem”, é característico dos momentos de “crise cultural” 

idealizar culturas antes subjugadas ou marginalizadas. Como 

exemplo, o autor explica que o termo selvagem, no alvorecer da 

Época Moderna, se separa de uma “essência” imaginada do estado 

selvagem, e passa a ser usado enquanto instrumento de crítica 

intracultural, isto é, o selvagem se “ficcionaliza”, a exemplo do ensaio 

“Dos Canibais”, em que Montaigne esboça a gênese do “bom 

selvagem” (WHITE, 1994:198). De fato, como bem nos lembra o 

pensador Hal Foster, “o primitivo é um problema moderno, uma crise 

na identidade cultural” (FOSTER, apud HALL, 338). 

As vanguardas artísticas da alta-modernidade expuseram essa 

crise da identidade cultural ao buscar na alteridade primitiva uma 

estética moderna e revolucionária. Segundo Gumbrecht, atingiu-se 

nesse período o nível mais radical da “perda de equilíbrio entre 

significante e significado” (GUMBRECHT, 1998, 19). Procurando 

escapar da estrutura epistemológica ocidental – fundada nos valores 

metafísicos da significação, que isola a presença dos objetos –, uma 

série de artistas e intelectuais começa a se interessar pelas máscaras 

e estátuas africanas. Antes de Picasso, outro cubista famoso, o poeta 
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Appolinaire, colecionava estátuas africanas em sua casa, às quais 

denominava “Cristos de outra forma e de outra crença” 

(APPOLINAIRE apud CLIFFORD, 1998, [grifos meu])  

Outra forma, uma revolução estética: buscar a plasticidade 

africana, em que o signo e o símbolo não se desligam da realidade 

que designam, reenviando a significação sempre ao corpo, à 

materialidade. Foi o que procurou o cubismo em sua primeira fase: 

ao condensar o espaço na estrutura plástica das formas, rompe 

radicalmente com a “função da representação” (GUMBRECHT, 1998, 

19). 

Outra crença, uma revolução ética: transformar o tabu em 

totem, a consciência crítica em força vital do inconsciente, a evolução 

histórica da narrativa ocidental numa busca do intemporal. Foi o que 

nos propuseram os surrealistas, em seu diálogo direto com as 

descobertas etnográficas sobre as culturas ditas primitivas 

(CLIFFORD, 1985) 

O CORPO PRIMITIVO: FANTASMA DA CONSCIÊNCIA 
HISTÓRICA? 

No alvorecer da consciência histórica da Europa setecentista, o 

corpo primitivo emerge como o desejo inapreensível das origens e ao 

mesmo tempo a superfície em que se deve escrever a narrativa do 

progresso e da civilização. Já na alta-modernidade, quando os ideais 

iluministas de Razão e Progresso encontram-se em franca 

decadência, vê-se um deslocamento na simbologia do primitivo. 

Diante dos horrores das tecnologias de guerra e do holocausto de 

Hitler, sua “irracionalidade” soaria muito mais como uma sabedoria a 

ser preservada e apreendida. Nesse sentido, há uma inversão: o 

primitivo passa a ser a fonte da sabedoria, retorno do “bom 

selvagem”, que condena os malefícios da Razão e da ciência. Assim, 

a busca pela presença do corpo primitivo não seria mais uma nova 
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ficção, isto é, o discurso que se apropria do outro para legitimar sua 

crítica intracultural, como nos lembra Hayden White? 

Parece haver um duplo movimento na construção ocidental do 

corpo primitivo ao longo da alta-modernidade: o primeiro, arquivista, 

reivindica seu passado; o segundo, vanguardista, reivindica seu 

futuro. O corpo como emblema da utopia.  Ambos lançam o primitivo 

numa simbolização fantasmagórica. 

O primitivo como mito de origem. As peças escavadas e 

retiradas de seus habitats para serem arquivadas nos museus 

etnográficos e nas coleções particulares de artistas fascinados pela 

arte negra. Que memória é essa que se quer arquivar? A memória de 

uma origem: a arkhê que, segundo Derrida, é ao mesmo tempo 

começo e comando. (DERRIDA, 2001:12) Como guardiões da 

memória do mundo, os ocidentais operam a consignação, reunião dos 

signos para que “todos os elementos articulem a unidade de uma 

configuração ideal”. (DERRIDA, 2001: 14) Destes signos consignados 

forma-se a inscrição de uma temporalização original que se tenta 

recuperar, ordenar e comandar. O desejo de uma origem perdida, de 

trazer à consciência o esquecimento dos primórdios. O corpo 

primitivo é o fantasma de uma infância da humanidade, fetiche da 

presença de origem, do desejo de memória. 

Apreendido pelas vanguardas artísticas, esse mesmo corpo 

torna-se o lugar do futuro, da ruptura com a tradição ocidental, da 

linguagem que liberta o “fardo do homem branco”. Ao negar a 

tradição, inventa outra memória, a memória de um futuro possível: 

retorno à presença da oralidade e do corpo, perdidos ao longo da 

aventura metafísica. Futuro que se desloca sempre adiante, também 

como um espectro do desejo de se recuperar a unidade perdida. 

Por outro lado, o corpo primitivo é aquele do próprio africano, 

que reivindica sua presença na História ocidental, sempre relegada à 

condição fantasmática. A partir dos anos 50, após a pressão por 
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democratização decorrente do pós-guerra, vai se consolidar um 

movimento africanista que reivindica sua posição na história, sua 

identidade. Antes vistos como povos “sem história” e categorizados 

como primitivos, os africanos que lutam pela descolonização 

procuram inverter a lógica eurocêntrica ao reivindicar sua presença 

diante de um passado colonizador que insistiu em destituí-los de 

representatividade. Nesse sentido, aliado aos anseios das vanguardas 

estéticas européias de afirmar uma nova epistemologia 

fundamentada no corpo, característico desse momento de 

radicalização da chamada “crise de representabilidade”, assiste-se 

também à procura de uma nova configuração das categorias de 

primitivo. 

A AMBIGUIDADE DO CORPO AFRICANO NO CINEMA DE 
GLAUBER ROCHA 

No dia que Pasolini, o grande poeta 
italiano, foi assassinado eu pensei em 
filmar a Vida de Cristo no Terceiro 
Mundo. (...) Foi o renascimento, a 
ressurreição. Sobre o cadáver de 
Pasolini eu pensava que Cristo era um 
fenômeno novo, primitivo,  
numa civilização muito primitiva, 
muito nova. 
(Idade da Terra, Glauber Rocha) 

A questão da fantasmagoria do corpo primitivo é o ponto chave 

do que se pretende discutir nesse trabalho. Isso a partir de uma 

breve e resumida análise genealógica da representação do corpo 

negro-africano em Glauber, de Barravento (1961), o Leão de sete 

cabeças (1970). Interessa-me, especificamente, compreender a 

forma pela qual o cineasta foi construindo seu olhar sobre a 

corporeidade do negro-africano, levando-se em conta a relação 

estabelecida entre eles ao longo do processo de filmagem. Para 

tanto, me detive não só na análise dos filmes, mas também no 
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material escrito pelo autor sobre as filmagens, que compreende 

cartas, textos críticos, entrevistas e rascunhos não publicados. 

Até chegar ao Cristo Negro, esse “fenômeno novo, primitivo” 

em Idade da Terra (1980), espécie de Exu que abre os caminhos de 

um novo tempo em plena esplanada de Brasília, Glauber passa por 

uma construção complexa e ambígua do corpo negro-africano. Erótico 

e político, exótico e revolucionário, místico e histórico, sincrônico e 

diacrônico, o ambíguo se manifesta explicitamente pelo impacto de 

Glauber diante das filmagens do candomblé de Barravento42. O corpo 

negro é supervalorizado – como se vê pela dança que atravessa a 

tela, através das longas exposições do candomblé, do samba e da 

capoeira –, ao mesmo tempo em que se expressa o desejo de 

superação do ritualismo mítico em nome da conscientização histórica 

do negro. Entre o Glauber socialista – que deseja transformar o curso 

da história pela conscientização da luta de classes e da revolução – e 

o Glauber vanguardista, cuja estética da ruptura deseja apreender 

esse corpo em transe, do gesto imemorial dos rituais africanos –, vê-

se a emergência de um corpo africano ambíguo, situado entre o 

desejo de consciência histórica e do inconsciente ritualístico. 

BARRAVENTO: A REVOLUÇÃO CÓSMICA E O CORPO NEGRO 
CARREGADO DE SIGNIFICADO 

Restaram personagens reais, 
primitivos e intensamente povoados 
de misticismo: os mitos negros, 
aqueles que vieram da África para o 
Brasil e que hoje ainda perduram 
intactos nos litorais, principalmente 
na Bahia. (...) Esses candomblés, 
embora possuam valor cultural 
estimável, adormecem uma raça de 
fantásticas possibilidades. Uma raça 
que, segundo vejo, eu que convivo 
com maioria de negros, poderá se 

 
42 Orlando Senna indica que o impacto de Glauber com o candomblé se dá durante as filmagens de 
Barravento, acentuando-se ao longo do filme o conflito exposto. In: Extras do DVD Idade da Terra 
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emancipar de vez no Brasil 
paralelamente à grande 
independência africana. Vivemos aqui 
com a Nigéria na ponta do nariz e são 
os próprios nigerianos visitantes que 
exploram o fetichismo pernicioso. 
Apaixonado que sou pelos costumes 
populares, não aceito, contudo, que o 
povo negro sacrifique uma 
perspectiva em função de uma 
alegoria mística. 
(Glauber Rocha, Carta a P. Emílio 
Salles Gomes, 1960). 

O corpo negro dança e luta capoeira sobre a câmera, explode 

na luz da mãe de santo, é coberto pelo sangue que jorra sobre a 

cabeça reluzente de um iniciado, excita entre as ondas à beira-mar 

pela nudez de Luíza Maranhão. Barravento, elemento da natureza, 

revela-se ao longo do filme, mesmo que de forma não declarada, o 

próprio corpo negro, o “momento de violência, quando as coisas de 

terra e mar se revoltam”. Barravento é a revolução da natureza que 

sopra sua energia cósmica por Iemanjá, Xangô, Oxalá, Oxumarê e 

Iansã. Revolução essa que está ligada aos movimentos de 

descolonização na África, à chegada de Jango ao poder, à esperança 

da revolução socialista. Por outro lado, tal força revolucionária da 

negritude parece constantemente abafada, como nos diz o diretor, 

“são os deuses, miseráveis, analfabetos, escravos, corajosos para 

enfrentar mar bravo mas covardes para defender os direitos de 

trabalho na pesca do xaréu, eles afogaram a fome nos exóticos 

candomblés baianos. 43” 

Se por um lado o diretor abre o filme situando o negro como 

“dominado por um misticismo trágico e fatalista44”, por outro, o filme 

em si não deixa de ser místico. O próprio Glauber admite: “É um 

 
43 Carta de G. Rocha a Paulo Emílio Salles Gomes, escrita durante o processo de filmagem de Barravento 
(1960). In: Cartas ao mundo, p. 126. 
44 Idem, p. 126. 
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filme gritado. É um filme de explosões. É um filme místico, ele 

mesmo? Talvez seja mesmo uma contradição. Espero que no fundo 

seja um filme45”. 

A aproximação do corpo negro no filme de Glauber se insere na 

conjunção histórica do pós-guerra em que o desejo por um novo 

cinema, que se espalhava pelo mundo, alia-se ao momento de forte 

modernização do Brasil e esperança na construção de um Brasil novo, 

especialmente da Bahia, um ambiente que recebe inúmeros artistas e 

intelectuais estrangeiros antenados com a modernidade artística. 

Um desses estrangeiros pioneiros a chegar a Salvador foi o 

fotógrafo Pierre Verger. Ele vem morar no Brasil em 1946, um ano 

após o fim da Segunda Guerra Mundial. Ao se instalar em Salvador, 

Verger se abre à experiência dos rituais de candomblé, captando na 

lente fotográfica a intensidade plástica do transe, que evidencia a 

importância do corpo como manifestação primordial. O olhar europeu 

procura na intensidade corporal desse corpo  « primitivo » a 

condenação do racionalismo suicida ocidental. Em plena cidade de 

Salvador, o francês Verger abre, ambiguamente, os terreiros à elite 

branca brasileira que, apesar de mais aberta à alteridade negra por 

conta da difusão dos ideais da miscigenação de Gilberto Freyre, ainda 

desprezava e condenava tais manifestações. A inversão de olhares, 

manifestada no encontro entre, por exemplo, o escritor Jorge Amado, 

cuja obra se inspira na utopia da “democracia racial”, o anti-

racionalista Verger e Mãe Senhora é muito interessante de ser 

imaginada e estudada. 

É nesse “círculo baiano” que Glauber Rocha se consolida 

enquanto pessoa, enquanto artista e pensador. Ambiente 

extremamente fértil e ambíguo, espécie de caldeirão cultural aberto à 

multiplicidade. Nesse espaço o corpo negro emergiu de forma 

ambígua, alternando-se entre a exaltação estética, a curiosidade 
 

45 Idem, p. 127. 
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emergente pelas raízes africanas por parte da intelectualidade 

branca, a condenação da racionalidade, o preconceito religioso, a 

afirmação da negritude e o apagamento do negro numa cultura 

mestiça. 

“Estou usando atores negros, fabulosos, vivos, flexíveis, 

quentes e cheios de violência plástica e sensualismo. O mise en scène 

está fundamentado na coreografia popular dos passos e gingas 

daqueles capoeristas latentes46”. Pela primeira vez no cinema 

brasileiro a presença do corpo negro, em sua inscrição social e racial, 

ganha estatuto positivo na arte cinematográfica brasileira. Mas, por 

outro lado, esse corpo negro parece carregado de significado e 

simbolismo. As figuras se isolam nos planos, como símbolos que 

flutuam no ar, descontextualizados, parecendo viver numa dimensão 

cósmica47. 

O LEÃO DE SETE CABEÇAS: A REDUÇÃO DO CORPO AFRICANO 
AO SIGNIFICANTE 

Quase dez anos depois, em 1969, Glauber chega a Brazzaville, 

capital da República do Congo, em 1970, quando a ex-colônia 

francesa, recém independente, passa a se chamar Republica do Povo 

do Congo, a mando de seu novo governante Marien Ngouabi. Após 

haver recebido prêmio de melhor diretor em Cannes por seu filme “O 

dragão da maldade contra o santo guerreiro”, o recém exilado 

Glauber, ovacionado pela crítica européia que o acolhe em seu 

território, recebe verba e plena liberdade criativa para fazer seu 

próximo filme, Der Leone have sept cabeças. O financiamento é 

francês e italiano, com apoio do novo governo socialista do Congo. 

 

46 Idem, Ibidem.  
47 Transcrição textual da entrevista de João Luiz Vieira para o documentário de Paloma Rocha e Joel 
Pizzini no Extras do DVD Idade da terra.  
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É o primeiro filme na África em que se vê verdadeiramente a 

luta política africana do ponto de vista de um latino-americano, um 

homem do Terceiro Mundo como eu, que inclusive tenho sangue 

africano. (...) Então eu estou implicado nesse filme, implicado nos 

ritos africanos, nos costumes do povo africano, na maneira de falar 

desse povo. O filme foi feito com a colaboração dos atores africanos e 

todos os diálogos foram improvisados, a forma de interpretação foi 

buscada na relação com aqueles problemas. (...) Eu quis filmar na 

África, como sou brasileiro, também tenho origem africana, tenho 

sangue africano e o problema afro-latino me interessa muitíssimo. 

Achei que eu precisava ir à África para ter também mais noção do 

Terceiro Mundo. E pensei que um latino-americano fazendo filme na 

África seria também um ato político e cultural de colaboração à noção 

da luta tricontinental.48 

É interessante destacar a construção de múltiplas identidades: 

“homem do Terceiro Mundo”, “brasileiro”, de “origem africana” com 

“sangue negro”, “afro-latino”, “tricontinental”. O exilado Glauber, na 

condição de desterritorializado, constrói sua identidade diaspórica 

(HALL2003): brasileiro, em busca de sua origem africana, mas 

apontando para o futuro de uma unidade tricontinental. A 

fragmentação identitária reflete a condição colonial, que deveria ser 

questionada pela união dos povos do Terceiro Mundo e o advento da 

Revolução. É um cinema político: Glauber vai à África com o 

propósito de unir as forças fragmentadas dessa diáspora de povos 

subjugados pela colonização. Nesse sentido, ele procura suas 

próprias raízes africanas “implicando-se” nos ritos, nas falas e no 

jeito dos congoleses, integrando-se ao passado comum culturalmente 

aos africanos. Em suma, ele trata de fazer reviver sua “origem 

africana”. Para isso, ele trabalha em “colaboração” com os africanos, 

valendo-se da realidade local e pessoal dos atores para realizar o 
 

48 ROCHA, G. Rocha que voa, p. 91 
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filme. Sua permissão de abertura para o improviso implica a 

emergência do inesperado, imprevisível, contingente. 

Para Glauber, o filme deveria funcionar como uma “libertação 

completa de um sistema dramático”, o que implicaria romper 

“completamente com a linguagem do cinema europeu e com a 

linguagem do cinema imperialista”. (ROCHA, 2002:121) Para isso, ele 

opera uma dissolução da narrativa, reduzindo “toda a história ao 

significante”, em busca da “materialização do inconsciente” 

(GLAUBER apud BENTES, p.44). A ruptura com a dimensão narrativa, 

como visto anteriormente em relação aos fenômenos artísticos e às 

teorias da história e da literatura, aplica-se também à estética de 

Glauber. É, sobretudo pela apresentação dos rituais africanos, 

sempre filmados com a câmera na mão e em longos planos-

seqüência, que o autor vai procurar romper com aquilo que 

considerava uma “linguagem do cinema imperialista”, presa a uma 

concepção metafísica do mundo. 

Assim, as cenas mais impactantes do filme são as que 

apresentam os rituais africanos, em que os gestos aliam-se ao ritmo 

dos tambores. O plano-seqüência, mecanismo que confere unidade 

espaço-temporal à cena, é predominante nessas passagens. O tempo 

prolongado de exposição desses rituais, com a repetição infindável 

dos gestos e batuques, contraria os padrões cinematográficos e 

confere uma concepção de tempo mítica, ligada à repetição rítmica do 

passado intemporal. “As danças africanas, as músicas... As danças 

têm que se apoderar da tela, não?” (ROCHA, 2002: 127). A serviço 

do corpo dançante que se apodera da tela, a câmera do Leão está à 

procura do tempo mítico, isto é, do tempo primordial que deve ser 

presentificado e atualizado pela rito. Espacialização do tempo, 

atualização do passado pela re-presentação do tempo primitivo. Em 
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busca da estética do Terceiro Cinema49, Glauber trata de recuperar a 

temporalidade mítica por intermédio da redução da tela ao 

significante do corpo, que abole o drama: “é um filme sobre o mito. 

Um filme mágico, primitivo, inconsciente e panfletário. É uma 

profecia sobre o Terceiro Mundo, o cinema, etc. É também uma 

montagem espacial, o tempo não existe” (ROCHA, 1997: 390). 

Glauber trabalha com a dimensão participativa dos congoleses, 

procurando extrair dessa relação direta entre a câmera e o corpo 

africano, a realidade do fato. Glauber opera uma abertura ao 

acontecimento que foge das expectativas, da temporalidade causal, 

abrindo-se ao inesperado, casual. À maneira do que Gumbrecht vai 

nomear de “imersão” no passado, Glauber, com sua estética da 

“câmera na mão”, opera uma redução da câmera a uma “tela em 

branco” que deve se abrir à dimensão significante da corporeidade 

africana: “no filme, eu coloquei a câmera e a tela abertas para o povo 

se manifestar” (ROCHA, 105) Ao funcionar como “tela em branco”, a 

câmera do Leão de sete cabeças pretende-se um palco do corpo 

africano, desse corpo africano que vive o tempo ritualístico da re-

presentação e que marcaria a ruptura com a “estética imperialista”. 
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DESCOBERTA, ACASO E REDENÇÃO: 
DESDOBRAMENTOS DE COLERIDGE  

EM EDGAR ALLAN POE 

LEITÃO, Bruna Maria Campos50 

RESUMO: A proposta do presenteartigo é investigar A balada do 
velho marinheiro (2006), de Samuel Taylor Coleridge, como rota 
possível de leitura do conto Manuscrito encontrado numa garrafa 
(2001), de Edgar Allan Poe. A sugestão dessa rota de leitura nasce a 
partir do momento em se constata que ambas as obras indicadas 
habilitam o pensamento sobre elas mesmas quando postas em 
relação. Ancoramos nossas considerações na reflexão sobre as 
palavras “descoberta”, “acaso” e “redenção”, dando ênfase ao modo 
como cada uma das palavras, lidas sobre as obras citadas, sugerem 
sentindos e apreensões que estimulam considerações de âmbito 
literário. Assim, serão estabelecidos pontos de contato e pontos de 
afastamento entre as obras selecionadas de Edgar Allan Poe e de 
Samuel Taylor Coleridge, tendo em vista a preocupação em manter 
um diálogo de pensamento entre ambos os textos. 

PALAVRAS-CHAVE: Poe, Coleridge, descoberta, acaso, redenção 

ABSTRACT: This article intends to investigate The rime of the 
ancient mariner, by Samuel Taylor Coleridge (2006), as a possible 
way to read Edgar Allan Poe’s narrative Ms. Found in a bottle (2001). 
This way to read both texts seems to be possible as a suggestion 
since we can notice that these texts, when we put them together, 
allow our thoughts about it selves. We are going to anchor our 
considerations by thinking about the words “discovery”, “luck” (as a 
aimlessly occurrence) and “redemption”, being emphatic about the 
way as these words, when read in association with Poe’s narrative 
and Coleridge’s rime suggest senses and apprehensionwhich 
stimulates literary thoughts. Therefore, some approaches and some 
detachments between both texts  by Edgar Allan Poe and by Samuel 
Taylor Coleridge, considering the concern of establish a dialogue, are 
going to be developed.  

KEYWORDS: Poe, Coleridge, discovery, luck, redemption 
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Antes de qualquer sugestão ou defesa a ser desenvolvida neste 

trabalho, parece necessária uma explicação, a fim de conferir 

credibilidade suficiente para a questão que quer se apresentar. Dessa 

forma, atentemos às palavras de Edgar Allan Poe, no intuito de 

realizar a introdução do artigo que será desenvolvido: 

Julguei conveniente explicar-me tanto assim, no receio 
de que a incrível estória que tenho de contar possa ser 
considerada mais como delírio duma imaginação 
imperfeita que a experiência positiva dum espírito para 
o qual os devaneios da fantasia têm sido letra morta e 
nulidade. (POE, 2001, 729) 

A citação acima se encontra no conto Manuscrito encontrado 

numa garrafa. Assim, é em conformidade com o narrador desse conto 

que desejamos esclarecer os caminhos da experiência de leitura a ser 

compartilhada aqui, a fim de tornar todas as sugestões levantadas 

como possíveis ao pensamento e pouco prováveis ao puro devaneio 

sem rigor. Para tanto, parece interessante começar confessando mais 

claramente a proposta desse trabalho, que é a de podermos 

investigar A balada do velho marinheiro, de Samuel Taylor Coleridge, 

como rota de leitura do já citado conto de Poe. 

A sugestão dessa rota de leitura nasce a partir do momento em 

que se constata que ambas as obras indicadas habilitam o 

pensamento sobre elas mesmas quando postas em relação. Dessa 

forma, parece possível certo grau de parentesco no pensamento 

acerca da balada de Coleridge e do conto de Poe. Tendo em vista a 

ambição de mergulhar no âmbito de tal parentela sugerida, 

singraremos nas duas obras, na perspectiva das palavras 

“descoberta”, “acaso” e “redenção”. 

Essas palavras desejam focalizar intuições e soluções que 

podemos apreender na reflexão sobre ambas as obras. Dessa forma, 

o ancoramento nas palavras “descoberta”, “acaso” e “redenção” 

pretende ser um eixo de considerações a serem apreendidas na 
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leitura da balada e do conto em questão. Com isso, as citadas 

palavras deverão ser os faróis a chamar tanto A balada do velho 

marinheiro quanto Manuscrito encontrado numa garrafa para um 

temporário aportar conjunto nos domínios de uma investigação que 

se preocupa em observar as possibilidades de intuições e de soluções 

que cada peça literária nos fornece, segundo a reflexão a ser 

cumprida. Sendo assim, partimos, agora, para a apreensão e 

desenvolvimento das propostas sugeridas. 

Diz-nos Poe: 

É evidente que estamos a precipitar-nos para alguma 
estonteante descoberta, para algum segredo irrevelável 
para sempre, cujo alcance significa destruição. (POE, 
2001, 738) 

E nós, na ambição de apreendermos um sentido ou um 

entendimento a ser aqui desenvolvido, também podemos declarar o 

mesmo. Estamos a caminho de precipitarmo-nos para alguma 

estonteante “descoberta”. Estamos investindo em achar em um texto 

literário algum dado que, de alguma forma, possa nos soar como um 

desvelamento, como um segredo posto, finalmente, à luz. No 

entanto, ainda que sobressaiam de nossos intentos todas essas 

expectativas, é importante saber ler com cautela: pois a transcrição 

anterior realiza, além do desejo por descobrir, um alerta sobre o 

perigo que a própria ambição pelo desvelar guarda. 

Estamos, assim,muito próximos do problema colocado com a 

citação acima. Através de nossa leitura perscrutadora, buscando 

detalhes e explicações – todas no âmbito da realização de uma 

“descoberta” que desejamos realizar –, nos posicionamos como que à 

beira de um abismo, a ponto de nos precipitarmos na busca por 

aquilo que segue encoberto. Se assim sucede, então estamos 

colocando a seguinte afirmação: investir em tal busca por sentido ou 

entendimento significa investir na busca por uma “descoberta”. 
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“Descoberta”, nesse sentido, é tirar a cobertura, é tirar do 

segredo, é des-cobrir. É, portanto, dar os limites que um etendimento 

pode fornecer a algo que antes seguia coberto, velado, imantado por 

mistério. A “descoberta”, assim, pode ser, como Poe afirma, 

“estonteante”. Pode nos soar como Verdade, algo cujo acesso, 

normalmente, nos é interditado. 

No entanto, o conto Manuscrito encontrado numa garrafa, 

segundo a transcrição acima, nos alerta a respeito dessa realização 

que nos parece tão natural e inofensiva: ele pontua que na 

“descoberta” há o perigo do “precipitar-nos”. Mas o que poderia ser 

esse perigo? Esse perigo poderia ser o próprio descobrir, o próprio 

acesso àquilo que antes se guardava coberto, mas que foi posto 

agora à luz, excluindo-se de todo o teor lúgubre e sombrio, do 

inaudito mistério que paira sobre o objeto. Edgar Allan Poe, assim, 

está nos ensinando literariamente que des-cobrir, tirar o véu e 

colocar à luz é um gesto perigoso. E, então, deteremos nossa atenção 

aí, pois uma queda, um precipitar, só tem um caminho, que não 

requer volta: o de nos levar a descobrir sentidos e entendimentos, 

nos prover de algum tipo de resposta para aquilo que antes era 

inaudito segredo; contudo, de também ser a nossa perdição final – a 

queda irremediável, fatal, para o fundo do abismo, isto é, em outras 

palavras: a completa “destruição”. 

Podemos, assim, considerar que a palavra “descoberta” 

derrama o lastro de seu vigor ao longo da leitura que o conto nos 

sugere, sendo possível formularmos a seguinte afirmação: o contar 

alguma coisa, qualquer que ela seja, pressupõe naturalmente uma 

“descoberta”. Esta pode ser a da experiência mais íntima do leitor em 

relação ao texto, experiência essa não declarada pelo plano da 

exposição de acontecimentos ao longo de uma narrativa, mas intuída 

de modo sensível na demora que podemos dedicar à leitura de um 

texto de literatura. A “descoberta” parece se mostrar, dessa forma, 
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necessária e peculiar. Acaba por ser aquilo que desejamos reter entre 

os dedos, mas que, pela sua própria natureza, escorre e se perde de 

nós. Podemos então dizer que, ao mesmo tempo que a “descoberta” 

quer ser cumprida, ela não pode ser realizada completamente, pois 

carrega em si o risco da “destruição”, como nos ensina o conto de 

Edgar Allan Poe. 

Logo, admitindo essa escrita, somos levados a observar que 

esta palavra, na aparição e na instalação compiladas no conto, 

conquista um traçado de consequência para apreensão de Manuscrito 

encontrado numa garrafa. Esse traçado de consequência se relaciona 

com o movimento de busca por uma “descoberta”, uma vez que cada 

acontecimento consequente a outro parece indicar um caminho em 

direção a um desvelamento final. No entanto, se, de modo geral, essa 

expectativa por consequência pode funcionar como um caminho a 

guiar para um des-cobrir derradeiro, observaremos que no conto em 

questão há uma espécie de cesura quanto à possibilidade dessa 

“descoberta”. A cesura se torna perceptível a partir do momento em 

que observamos que o narrador de Manuscrito encontrado numa 

garrafa não estabelece fundamentos consequentes em sua linha 

narrativa. Nada do que ele nos coloca diante dos olhos é capaz de 

explicar ou de se responsabilizar pelo desdobramento do conto. Os 

fatos que se sucedem não apresentam um parentesco de 

causalidade. E essa observação parece ficar mais clara quando nos 

damos conta da forma plástica na qual a sequência textual vai se 

delineando. 

Dessa forma, vale declararmos o haver uma espécie de 

sustentáculo de articulação do pensamento (resguardado em nossas 

reflexões acerca da palavra “descoberta”) e da forma plástica do 

conto. Com isso, podemos até dizer que mesmo antes de sua 

aparição via grafia em caixa alta, a “descoberta” já pode ser lida na 

formatação do acontecer da narrativa em questão, uma vez que Poe 
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soergue na opção plástica uma forma de apreendermos o sentido da 

citada palavra. 

Mas como compreender a articulação do pensamento e da 

formatação plástica do texto, no sentido aqui proposto de pensarmos 

a palavra “descoberta”? Para tanto, é preciso conceber esta palavra 

em uma relação entre a forma plástica do conto e a sequência 

narrativa. Isto é, precisaremos admitir que Edgar Allan Poe, na 

estruturação de seu conto, faz que haja um narrador que lance 

quadros de acontecimentos sucessivos, à medida que se encontra 

mais e mais entregue ao estranho fenômeno em alto-mar. A ideia 

que vigora na “descoberta” se lança como âncora no momento em 

que recorremos à pressuposição de prosseguimento, de sequência na 

linha de acontecimentos, capaz de nos guiar, quem sabe, a um fim 

onde esteja acenando a “descoberta” de um sentido ou de um 

entendimento. 

De certo modo, parece ficar claro que a ambição deflagrada 

pela presença da palavra “descoberta” – isto é, o atingir o objeto a 

ser desvelado e posto à luz – traça a formatação do conto de Poe. 

Assim, podemos reconhecer que os quadros de acontecimentos de 

Manuscrito encontrado numa garrafa, entregues ao leitor e separados 

plasticamente por asteriscos, induzem a uma espera por 

“descoberta”. Os quadros simulam, dessa forma, a relação de 

causalidade entre os acontecimentos e forjam um teor de 

consequência entre cada acontecimento, como se o que viesse antes 

pudesse, de alguma forma, explicar ou justificar os fatos posteriores. 

No entanto, o conto de Poe acaba por interditar essa apreensão 

sequencial, fundamentada na causalidade e na consequência, uma 

vez que a experiência narrada não é capaz de ser justificada pelos 

quadros que a vão compondo e elaborando. Os quadros não guardam 

um teor de explicação ou de causalidade que venha justificar os 

episódios do conto. 
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A divisão realizada pelos asteriscos acaba funcionando mais 

como uma moldura a cercar o halo de mistério, de sombra, de 

inexatidão daquilo que é contado como experiência literária. A 

“descoberta”, desse modo, segue sempre na iminência de se realizar. 

Assim, preserva a sua aurora limite: quer ser realizada e des-cobrir, 

mas não pode colocar tudo à luz para que não haja “destruição”. 

Essas considerações são fruto de um anteparo literário 

chamado à cena para o exercício de pensamento possível sobre o 

conto supracitado. Assim, vale deixar claro que toda essa defesa 

resguarda sua viabilidade quando voltamos os olhos para o texto de 

Samuel Taylor Coleridge, pois em A balada do velho marinheiro 

apreendemos intuições capazes de se desdobrarem em ideias que, 

em Poe, se solucionam de modo outro. 

É dessa forma que, em Coleridge, de modo aditivo para nossas 

reflexões, observamos a forma sucessiva dos acontecimentos que se 

passaram com o Velho Marinheiro. Essa observação nos permite 

considerar as distinções apresentadas por Edgar Allan Poe, não como 

modo de instaurar um método qualitativo, mas como meio de 

caminhar com o pensamento voltado ao literário. 

Deixa claro o argumento de A balada do velho marinheiro: 

Sobre como um navio que, tendo ido além do Equador, 
foi arrastado por tempestades em direção às Terras 
Geladas do Pólo Sul e como retomou seu curso de volta 
às Latitudes tropicais do vasto Oceano Pacífico; sobre 
as coisas estranhas que se sucederam e sobre como o 
Velho Marinheiro retornou à sua Terra. (COLERIDGE, 
2006, 24) 

Nesse caso, nos deparamos com uma espécie de corrente, de 

sequência de acontecimentos a partir do contar do Velho Marinheiro, 

se instalando em toda a obra. E o que vivenciamos na leitura da 

balada é a experiência do ancião seguida de uma lógica e de uma 

causalidade, em que os fatos colocados primeiramente justificam 
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seus desdobramentos consequentes, e pedem por conclusão, por 

fechamento, que se dará efetivamente na “Parte VII” (COLERIDGE, 

2006, 88), a parte final da citada balada. 

Assim, tendo em vista a cesura a que fizemos referência 

anteriormente, acabamos por nos dar conta de que a palavra 

“descoberta”, em todos os aspectos abordados até aqui, se desdobra 

na possibilidade de pensamento sobre mais dois âmbitos nas duas 

obras: o “acaso” e a “redenção”. Essas duas palavras, enquanto 

caminho para nossas considerações, aparecem vinculadas à ideia 

previamente desenvolvida da “descoberta” que deságua na cesura, 

na interdição do descobrir completo, realizado não apenas como 

sugestão no conteúdo do conto de Poe, mas, como também, naforma 

própria do contar que nos chega como manuscrito. 

Para tratarmos da palavra “acaso”, parece interessante 

compreendermos que sua marcação mais pontual se realiza em 

Coleridge. Em A balada do velho marinheiro, temos um fator que 

desencadeia toda a má sorte dos navegantes. É explícito, desse 

modo, que um acontecimento pontual é responsável por todo o 

destramar arredio dos fatos que o sucedem. 

No entanto, num tiro certeiro, 
Com minha besta, alvejei o ALBATROZ! 
‘Que Deus te livre, ó Marinheiro, 
Dessa impiedosa praga atroz!’ (COLERIDGE, 2006, 40) 

Quando o Velho Marinheiro atinge o albatroz com um tiro, 

matando-o, o tom da balada toma seu veio sombrio. Há, assim, um 

painel de consequências decorrentes do assassinato do animal que 

cabe não só ao Velho Marinheiro, mas a todo o restante de sua 

tripulação viver. 

Como sugerido desde o início deste trabalho, se tomamos os 

ensinamentos de Coleridge como intuições e partimos para Poe a fim 

de refletir sobre como essas intuições se solucionam no conto 

O insólito em Língua Inglesa – Simpósios – Dialogarts – ISBN 978-85-86837-88-3 



251 

 

Manuscrito encontrado numa garrafa, podemos nos aproximar de 

uma apreensão possível da palavra “acaso”. Nesse sentido, ao 

demorarmos a atenção de leitura sobre o conto de Poe, vamos 

observar a ausência de um acontecimento que se equipare à morte 

do albatroz em Coleridge.  

Em Manuscrito encontrado numa garrafa não há nada que 

detone a experiência sombria pela qual o narrador passa. Se 

recorrermos, uma vez mais, à ideia dos quadros entregues ao leitor, 

decorrentes de uma manifestação e de uma acepção possível da 

palavra “descoberta”, observaremos que estes se sucedem sem que 

haja na sucessão um gancho entre os acontecimentos narrados; sem 

que haja na sucessão uma relação de consequência entre o que um 

quadro anterior mostra e o que o seu seguinte, separado pela 

marcação gráfica dos asteriscos, entrega como continuidade.  

No conto de Edgar Allan Poe, os acontecimentos são entregues 

ao leitor de forma pontual, independente dos que se colocaram antes. 

São quadros, são flashes de um momento vivido, são traços de uma 

experiência que não cabe ser narrada por completo. Nesse sentido, o 

“acaso” se mostra realizado, pois, no conto em questão, uma ação 

narrada independe de qualquer outra. Não há como saber causas, 

motivos ou por quês para a experiência vivida pelo narrador. Os 

acontecimentos se dão; resta vivê-los – ou narrá-los, com o intuito 

de, adiante, depositá-los em uma garrafa e esperar que alguém, no 

futuro, os ache e os frua, como nós leitores acabamos por fazer. 

Sendo o “acaso” quem dita a ordem dos fatos, há toda a ideia 

de uma não expectativa sobre como tudo pode suceder. De certa 

forma, essa expectativa assim também se manifesta em nossa 

leitura. Não sabemos exatamente onde podemos desaguar conforme 

vamos lendo, como também nunca teremos certeza e possibilidade 

de defender afirmativamente um ponto de vista definitvo sobre o que 
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é lido, restando, assim, apenas o teor do pensamento e da sugestão 

de ideias que possam ser lidas juntas ao conto. 

Sempre tendo em vista A balada do velho marinheiro como rota 

de leitura ao longo do conto de Edgar Allan Poe, observamos como as 

palavras anteriormente abordadas – “descoberta” e “acaso” – 

chamam pelo pensamento sobre a derradeira delas, isto é, pela 

palavra “redenção”. Nesse sentido, devemos nos ater ao desfecho da 

balada de Samuel Taylor Coleridge. Neste, o Velho Marinheiro é 

reconhecido como um homem que passou por diversos infortúnios e, 

nesse reconhecimento, há a consciência de que tudo o que lhe 

sucedeu foi em decorrência do assassinato do albatroz. De modo que 

a sina consequente para o Velho Marinheiro passa a ser seguir 

conservando a memória de tal acontecimento, que desencadeou 

tantas más consequências. Nessa difusão da memória da experiência, 

o Velho Marinheiro pode pagar a sua penitência, “ensinando o amor e 

a reverência por todas as criaturas que Deus criou e que ama” 

(COLERIDGE, 2006, 104). 

É através do cumprimento dessa penitência que o Velho 

Marinheiro expia o seu mal. Sendo assim, em Coleridge podemos 

observar que há a possibilidade de “redenção” para o sofrimento 

enfrentado pela personagem, em função de ter havido uma causa 

para todos os males, sobre a qual pode repousar uma 

responsabilidade. Essa responsabilidade – ou, em outras palavras, o 

assassinato do albatroz – aponta para uma fundamentação existente 

para o haver tantos infortúnios na trajetória de A balada do velho 

marinheiro. Reconhecendo-se o mal feito e creditando a 

responsabilidade que lhe cabe, passa a ser possível haver uma ação 

que se coloque como remédio para todo o acontecimento. É dessa 

forma que o Velho Marinheiro, ao se comprometer com o cumprir sua 

penintência (que é contar, ao longo de toda a sua existência, a 

estória vivida por ele e por sua tripulação), alcança a sua “redenção”. 
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Acatando a responsabilidade de seu ato, o Velho Marinheiro passa a 

reavivar tudo o que se sucedeu com a sua embarcação, de forma a 

aliviar-se, a se redimir. 

Fui arrebatado na hora, 

Por agonia e sofrimento; 

No entanto, ao contar-te minha história, 

Conquisto meu livramento. 

Desde então, inesperado, 

A mim retorna esse tormento; 

E até que a história eu tenha contado, 

Meu coração queima por dentro.(COLERIDGE, 2006, 
96-98) 

No entanto, o mesmo não acontece quando nos voltamos para 

o conto de Poe. Como em Manuscrito encontrado numa garrafa não 

há uma linha de causalidade, não se torna possível verificar um 

acontecimento pontual que justifique toda a tormenta vivenciada pelo 

narrador. Assim como vimos, o conto em questão é ditado sob a 

égide do “acaso”. Nesse sentido, não há como responsabilizar um 

acontecimento específico ao longo da narrativa que detone todo o 

resto do texto. No caso, o conto de Poe se sucede diante dos nossos 

olhos colocando-se à beira do desconhecido. Os acontecimentos que 

se desdobram nos quadros que se encadeiam, como já foi sugerido, 

se dão de modo desvinculado de uma relação de consequência. 

Logo, uma vez que nos deparamos com tal contexto, nos 

damos conta da impossibilidade de “redenção” que repousa sobre as 

linhas de Manuscrito encontrado numa garrafa. Não podendo 

responsabilizar nenhum dado efetivo do conto como detonador das 

situações subsequentes, nos encontramos sem chances de buscar por 

uma forma de expiação para os acontecimentos que se sucedem. Não 

há o que responsabilizar; não há uma ação anterior que justifique o 

estar do narrador do conto em meio a toda tormenta em que se 
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encontra. O “acaso” ali o construiu. Nada pode responder por isso. E, 

sendo assim, em Edgar Allan Poe o narrador fica desprovido de 

qualquer possibilidade de “redenção”, já que não há modos nem 

meios de expiar um acontecimento que justificasse a situação-limite 

na qual ele se encontra. 

Assim, ficam sugeridas as formas de pensar as obras aqui 

expostas. Através das palavras “descoberta”, “acaso” e “redenção”, 

esperamos ter estimulado a reflexão sobre apreensões possíveis para 

o conto Manuscrito encontrado numa garrafa, de Edgard Allan Poe, e 

A balada do velho marinheiro, de Samuel Taylor Coleridge. 
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PUZZLE-THOUGHT: UMA LEITURA DE 
WILLIAM SHAKESPEARE E EDGAR ALLAN POE. 

CORRÊA, Érika Rodrigues51 

RESUMO: O ensaio pretende refletir sobre o contar a partir do conto 
O demônio da perversidade de Edgar Allan Poe e a figura de Hamlet, 
presente na peça homônima de William Shakespeare. O veio 
investigativo do ensaio é de que o conto de Poe e a figura hamletiana 
são avisos literários sobre o contar, este que aqui é amparado pela 
experiência puzzlement, isto é, o contar trama a sua existência em 
um jogo, que causa confusão ante o espectador – leitor e o instiga a 
responder ao mistério visto. Nesse sentido, investe-se no cerco às 
palavras “perversidade”, “linguagem” e “autoria”, cujos 
comportamentos assemelham-se ao de peças que se deixam ser 
manejadas a fim de propor interpretações e compreensões. Estas, 
como forma de ditos e de pensamentos, procuram investir nos limites 
da existência individual humana do contar. 

PALAVRAS-CHAVE: Perversidade, linguagem, autoria, Hamlet, 
Edgar Allan Poe. 

ABSTRACT: This essay intends pounder about the tell whereof the 
narrative The imp of perversity by Edgar Allan Poe and the figure of 
Hamlet, present in the homonym play by William Shakespeare. The 
inquisitive vein of the essay is that the Poe’s narrative and the 
Hamlet’s figure are literary warnings about the tell, this whom here is 
sustained by the experience puzzlement, alias, the tell plots its 
existence in a game, that causes confusion before the spectator-
reader and incites him answer to the seen mystery. In this way, vests 
in the enclosure to the words “perversity”, “language” and 
“authorship”, whose behaviors look like to the parts that let 
themselves be handled in order that propose interpretations and 
comprehensions. These, like way of aforementioned and thoughts, 
seek invest in the limits of the tell’s human individual existence. 

KEYWORDS:Pervesity, language, authorship, Hamlet, Edgar Allan 
Poe. 
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A imediata razão de ser da comunicação tem como causa 

material uma leitura, apenas. Induzidas da experiência enunciada, as 

palavras “linguagem”, “perversidade” e “autoria” parecem peças 

desconformes que surgem em mãos, e que a muito custo tenta-se 

desvendar a combinatória. Digo em simplificada exposição, a 

comunicação procura cercar essas palavras e tomá-las como ditos e 

pensamentos da situação da existência individual do contar. 

Reconhecer-lhe os limites e delineá-los é a tarefa que procura contar 

a comunicação. 

Uma vez tendo lido o conto O Demônio da Perversidade de 

Edgar Allan Poe, a peça Hamlet de William Shakespeare se avivou 

nas páginas de Poe. Não conto de uma rememoração ou de uma 

flexão inteligível de um dado na mente. Ambos se comprometiam 

com a reflexão da existência individual, e eu tento reconhecer isto. 

Na tentativa de declarar ou de se guarnecer de provas sobre a 

individualidade, os textos comportam-se como avisos literários, 

escritos lançados às vistas; eis a causa material. 

Emparelhados no cenário interior, a mente do leitor-espectador, 

o conto de Poe e a figura de Hamlet, representada por suas falas, 

ocultam no raso de sua materialidade, ante as vistas leitoras, a 

dificuldade de acesso ao que contam. Não há entrega prévia; cabe ao 

leitor-espectador encaixar e desencaixar, verter e reverter a fim de 

seguir uma percepção fugaz, uma aparição momentânea do que eles 

contam. Diante da confusão, um convite rigoroso ao jogo, ao 

emprego do pensamento, puzzle-thought.  

Passo ao principal e pergunto: terá sido resguardada na ação 

da leitura uma teoria da comunicação entre as palavras citadas 

acima? O que nos compete pensar se a leitura se apresenta como um 

guia blindado à força dessas palavras, podendo ordená-las em prol de 

uma ínfima resposta; ou se a leitura se enreda, e presa sendo, se 

descobre intrinsecamente comprometida. Nesse sentido, é inevitável 
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o retorno à primeira proposição: de que modo a “linguagem”, a 

“perversidade” e a “autoria” estabelecem um pensamento e algo dito 

sobre a existência de uma individualidade humana? Dispõem-se as 

peças. 

Declara o narrador do conto O Demônio da Perversidade: “É um 

impulso radical, primitivo e elementar.” (POE, 2001: 346); está à 

mostra a “perversidade”. A diligência na apresentação da 

perversidade pelo narrador imprime o traçado de um corpo de 

conhecimento; aquele que visivelmente identificamos na própria 

palavra e aquele que percebemos ascender ao corpo-leitor. A 

condução inicial do conto esbarra numa linguagem tendente a uma 

teorização filosófica da “perversidade”, a qual, manuseada em 

escrita, clareia o literário da linguagem, num aparente esclarecimento 

de que, no conto, o filosófico e o literário estão implicados e 

dependentes. 

Mais: está o corpo-leitor submetido aos enlevos da linguagem 

e, sobretudo, da perversidade, um conjugado de linguagem e 

situação da mente. Dessa forma, o corpo-leitor movimenta-se em 

gestos de quem filosofa com e de quem se arqueia sobre. Ou seria 

mais ou menos admitir que todo leitor se comporta como um 

acompanhante, que no requisitar filosófico segue as proposições do 

conto e que, quando se põe a lê-lo, oferece-se como o ouvinte ao 

qual o narrador do conto se confessa. 

Todavia, há de se perguntar quem é o narrador do conto O 

Demônio da Perversidade? A tão pretensa intimidade tecida em nada 

responde a essa pergunta. Não lhe sabemos o nome; logo, não 

nomeamos a sua existência, mas, com ele, empreendemos diálogos e 

confissões, como se amigos fôssemos ou como se nos irmanássemos 

em ainda desconhecida causa. Sendo assim, somos levados a nos 

perguntar: de que forma se autentica a existência desse narrador? 

Quem provém essa autenticação? 
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Estipulamos, em nossa lógica de leitura, que tenha alguém a 

narrar, como de hábito já lhe provemos o físico humano, aquela 

aparência física vista de longe, com comprometido foco. Mesmo que 

assim façamos, o conto desfigura - ou se preferir, perverte – esse 

dado físico, como assim desejamos. O gesto confessional e 

autobiográfico daquele que narra não lhe garante um nome, mas a 

intenção de se estabelecer a existência própria surge como 

possibilidade de um “Eu”. Sem muito, essa possibilidade é facilmente 

admitida, muito ingenuamente, por se achar que, na história de 

assassinato narrada no conto, tem um ressalte de individualidade, de 

uma declaração de próprio punho de posse daquela história. 

Aqui, paro. 

Fez-se o golpe duplo: O Demônio da Perversidade desfere sobre 

o leitor a origem de seu fardo e Hamlet adentra o conto, avivando-se 

enquanto contar. Antes que nos coloquemos rapidamente a relatar as 

consequências desse golpe, passemos a tentar compreender o seu 

acontecimento. 

A história de assassinato contada pelo narrador do conto de Poe 

é uma compressão fria de uma narrativa maior. Entenda-se que, em 

nenhum momento, é percebido qualquer remorso ou intenção de se 

transformar pela compreensão da culpa; o que se encontrar é um 

domínio extremo – e acrescento irrefutável - sobre o contar. Anuncia-

se, no conto, que os pormenores do crime, ou seja, a execução da 

ideia do assassinato, não serão contados, contudo a origem da ideia 

do assassinato – a de pôr uma vela envenenada junto à vítima – e a 

forma como se deu a descoberta do assassino são contados. E, se 

assim os são, é porque há um domínio extremo ou uma autoridade 

do que se conta.  Ao leitor, oferece-se a ideia do assassinato advinda 

da leitura feita de umas memórias francesas, na qual a personagem 

Madame Pilau é assassinada por uma vela envenenada. Também lhe 
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é oferecido saber a razão da descoberta do assassino, por haver se 

considerado salvo, diz. 

Se o gesto confessional fosse tomado como ordinário, o 
leitor seria mais um junto à população que ouviu a 
confissão. Contudo, não se deveria impor esse término 
e aceitar em ajustado esse pensamento. Em primeiro, 
porque a confissão feita ao leitor é o conto, portanto, 
está além de ser dizer responsável pelo assassinato. 
Sendo o conto a confissão, rapidamente o intuímos 
como um aviso e suas passagens, verdadeiras 
mensagens enviadas através da cela em que se 
encontra. 

“Se tanto me demorei neste assunto foi para 
responder, de certo modo, à pergunta do leitor, para 
poder explicar o motivo de minha estada aqui, para 
poder expor algo que terá, pelo menos, o apagado 
aspecto duma causa que explique por que tenho 
grilhões e por que habito esta cela de condenado. Não 
me tivesse mostrado assim prolixo, talvez não me 
houvésseis compreendido de todo, ou, como a 
gentalha, me houvésseis julgado louco. Dessa forma, 
facilmente percebereis que sou uma das incontáveis 
vítimas do Demônio da Perversidade.” 

(POE, 2001: 347 -348) 

“(...) como um princípio inato e primitivo da ação 
humana, algo de paradoxal que podemos chamar de 
perversidade, na falta de termo mais característico. 
(...) Sob sua influência agimos sem objetivo 
compreensível, ou, se isto for entendido como uma 
contradição nos termos, podemos modificar a tal ponto 
a proposição que digamos que sob sua influência nós 
agimos pelo motivo de não devemos agir.” 

(POE, 2001: 345) 

“Por pura arrogância da razão, todos nós a temos 
desdenhado.” 

(POE, 2001:344) 

“(...) pensar era estar perdido(...)”  

(POE, 2001: 349) 

“Que me resta a dizer? Hoje suporto estas cadeias e 
estou aqui! Amanhã estarei livre de ferros! Mas onde?” 

(POE, 2001: 349) 
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As mensagens estão a contar sobre a perversidade. E se posto 

em declarativa, já reduzo a complexidade da exploração em 

interrogação ou exclamação. Se coleciono todas as mensagens e as 

uno à minha compreensão, percebo que ao passo que elas se 

oferecem como mensagens, também são elas grilhões e superfície. 

Ao desconfiarmos das palavras e ao inquiri-las, como não ter o 

espanto de que sobrevém a minha leitura em larga conta o fato de 

que quem conta em O Demônio da Perversidade é o conto. Sobre a 

possibilidade de ação firma-se o conto sobre um “Eu”, que detém a 

ação de pensar, de escrever, e, sobretudo, de contar. Sendo assim, o 

narrador é ações de autoria, visto que o conto não dá provas que 

existe, mas executa a sua existência pela autoria. 

Então, cabe ao leitor autenticar a sua existência? Pouco 

acredito que o leitor autentique a existência do conto, ao invés disso, 

ele propõe o levante do conto ou a sua reinauguração constante. 

Recai sobre o leitor o fardo de contar o conto e inaugurar o 

pensamento do conto, restabelecendo-lhe a figura da perversidade. 

A presença de Hamlet no conto O Demônio da Perversidade se 

aviva à medida que reconhecemos haver um fardo do contar. Ao final 

da peça Hamlet, um pedido ecoa e, por falta de precaução ou não, 

não nos vemos feridos. Pede Hamlet que sua história seja contada, 

mas que esta não seja a que contém inverdades, e sim, aquela que 

traga à luz os fatos verdadeiros, ou seja, aquele que revelasse o 

fardo do príncipe Hamlet. Após a revelação feita pelo fantasma de seu 

pai, Hamlet diz “Maldito fardo ter eu de consertar o que é errado.” 

(SHAKESPEARE, 1995: 59) e assume a vingança como tarefa. Não 

pode Hamlet afirmar que existe, pois a sua existência responde à 

uma tarefa, à uma vingança que deve cumprir. Posto de outro modo, 

Hamlet se submete a uma história anterior a qual deve obedecer, 

pois está ligado a ela por laços consanguíneos. Ainda que ele tenha 
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um nome, por distração, esquecemos que ele responde a um nome: 

Hamlet. 

Dito isso, nos é válido especular se o nome à que ele responde 

também não possa ser o nome da peça. Em favor dessa evidência, 

pode-se considerar o pedido de Hamlet e a forma como a peça 

termina.  Tão logo se chega à cena final da peça, ocorre o duelo entre 

Laertes e Hamlet cercado de conspirações para que o príncipe não 

sobreviva. Rascunhada em moldes trágicos e cômicos, a peça parece 

se desmontar subitamente, toda a trama em que se firmou se resolve 

em cadáveres, a chegada de uma comitiva real e um pedido. Mais 

uma vez insisto, o pedido de Hamlet nos fere porque nós o ouvimos. 

No exercício de nosso papel de leitor, nós lemos, dialogamos, 

pensamos e contamos. Estamos impreterivelmente sob o fardo de 

termos de contar aquilo que lemos. 

Nesse sentido, o conto Demônio da Perversidade reclama a 

figura de Hamlet, tendo em vista que a peça de William Shakespeare 

conta e aponta que o fardo de contar entra em compromisso com 

uma perversidade, a que se especula implicar a leitura. Hamlet – e 

me refiro à peça – apresenta-se como um escrito de expressão de 

dívida e de responsabilidade à uma vingança. Por sua vez, o conto de 

Poe apresenta-se em grilhões e sob uma penalidade. 

Se todo o dito acima for possível, podemos admitir que todo 

conto, poema ou narrativa nos exige o cumprimento de nossa 

consanguinidade. O que, a exemplo de Hamlet, nos faz questionar 

diante de nosso fardo que tarefa nos é posta, e se teremos êxito em 

sua execução. Além disso, tanto a peça quanto o conto, nos 

compelem a arguir a perversidade – e ainda é necessário retornar 

outras vezes a esse ponto -, considerando-a uma operação de 

linguagem e de pensamento. Tão rápido o retorno: a linguagem é 

perversa; estamos a nos utilizar dela e pouco conseguimos detectá-la 

em culpa no conto e na figura de Poe, o que dirá aqui. Então, o que 
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concerne à leitura feita pelo leitor-espectador, a leitura golpeia; é 

responsável pela revelação e posterior reconhecimento de que nessa 

consanguinidade está declarado o pertencimento do ser à linguagem. 

Ao considerar a perversidade, como natureza pura de uma 

“acabrunhante tendência de praticar o mal pelo mal.” (POE, 2001: 

346), seria reter em sua demanda natural uma noção de meio e de 

completude – noção esta resultante do trânsito da preposição pelo, 

segundo a qual a perversidade é uma acabada e concentrada palavra 

em si. Há um pedido meio apagado na lógica da perversidade, no 

qual se lê: qualquer ordinária solidariedade. Por solidariedade, 

entendamos o compromisso pelo qual as pessoas se obrigam umas às 

outras; e estendendo, ao compromisso pelo qual nos colocamos 

diante do conto e da peça. 

Esse pedido de solidariedade, em nada, desdiz a essencialidade 

do mal na ação da perversidade, apenas lança luz sobre a natureza 

íntima da palavra perversidade. Desdobrada em renovada indagação, 

não seria essa ordinária solidariedade o saber de que com a 

perversidade uma superfície se projeta e, quando nos pomos a ler, 

nos arqueamos sobre o texto, nos colocamos em posição de queda. 

O conto de Poe, e terei agora de citá-lo em grande passagem, 

sabe que a perversidade narra aos ouvintes a radicalidade de suas 

ações e o primitivismo e a elementariedade de sua essência; estando 

nós hipnotizados pela imagem de “Estamos à borda de um 

precipício.” (POE, 2001: 347). Retomo, estamos nós hipnotizados 

pela imagem de toda a perversidade, que é uma imagem de queda. 

“E esta queda, este aniquilamento vertiginoso, por isso 
mesmo que envolve essa mais espantosa e mais 
repugnante de todas as espantosas e repugnantes 
imagens de morte e de sofrimento que jamais se 
apresentaram à nossa imaginação, faz com que mais 
vivamente a desejemos. E por nossa razão nos desvia 
violentamente da borda do precipício, por isso mesmo 
mais impetuosamente nos aproximamos dela. Não há 
na natureza paixão mais diabolicamente impaciente 
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como a daquele que, tremendo à beira dum precipício, 
pensa dessa forma nele se lançar. Deter-se, um 
instante que seja, em qualquer concessão a essa idéia 
é estar inevitavelmente perdido, pois a reflexão nos 
ordena que fujamos sem demora e, portanto, digo-o, é 
isto mesmo que não podemos fazer. Se não houver um 
braço amigo que nos detenha, ou se não conseguirmos, 
com súbito esforço, recuar da beira do abismo, nele nos 
atiraremos e destruídos estaremos.” 
(POE, 2001: 347) 

O risco da queda e o desacordo com a vontade do mergulho são 

tornados dados da consciência. Nela apuramos o eterno risco a que 

estamos submetidos: o da queda.  Na imagem e no pensamento da 

queda, compreende-se a tensão na borda do precipício e como essa 

tensão faz despertar uma solidariedade cínica. Isso porque o 

pensamento à borda se submete à lógica paradoxal de que não se 

deve pular, ao mesmo tempo, que se compromete em profundo 

acordo com a imagem e o pensamento da queda. 

Parece que a perversidade, por conta do despertar em 

consciência do que é, exige, em maior conta, o predicado paradoxal, 

segundo o qual a sua operação pode ser entrevista. Tão logo a ideia 

da queda seja proferida ao pensamento junto à borda do precipício, 

desfere-se o encaixe das peças e compreende-se que a salvação ou a 

redenção estão cessadas. A perversidade engendra o espreite, 

garante a prisão e cuida para que se não tenha escape. 

Notemos que, como dito anteriormente, o conto de Poe ensina 

que as palavras ali se confundem com grilhões, superfície e 

mensagem. Em mensagem, o conto diz onde está – “estou aqui!”. 

Preso àquela superfície caiada figura no visível de nossos olhos. 

Quem nos fala emite mensagens da prisão, ao passo que também as 

palavras servem como grilhões que pesam e tornam-se impressos na 

superfície. Deste modo, no conto de Poe, o corpo-leitor salienta a 

superfície, como se os dois lados dela conjugassem o eterno visível. 

Tornamo-nos e permanecemos sem nos esquecer eternos visíveis, 
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como se estivéssemos em contínuo teatro. Estamos à plena vista e 

dados como objetos de conhecimento. 

Por fim, mais uma mensagem: “Não víamos necessidade do 

impulso, nem da propensão. Não podíamos perceber-lhe a 

necessidade.” (POE, 2001: 345). 

Diz o conto de Poe que devemos observar a necessidade do 

impulso, ou melhor, a necessidade da perversidade. Diz veja e 

perceba a perversidade, a sua operação, e creia que ela é necessária 

a todos. Em algum momento, já fomos atormentados pelo Demônio 

da Perversidade, e dele fomos vítima. Ao passo que notamos O 

Demônio da Perversidade e Hamlet como conto e peça, ou seja, como 

o contar, vemo-los vivos aos nossos olhos. Em sua vivacidade, 

entendemos que a situação primordial da linguagem é o contar. Em 

posse da linguagem, eles se sujeitam ao inteligível. Uma vez que 

estão dispostos aos olhos e ao intelecto do leitor, a legibilidade dada 

permite com que o conhecimento de que não se está só no mundo e 

de que posso ser conhecido. 

O Demônio da Perversidade e Hamlet sabem que não se podem 

provar a existência; munidos de que provas eles poderiam dizer 

“existo”? A existência individual de ambos é exercida como autoria. É 

no limite da sua superfície que mais se faz perceber a sua intimidade 

profunda.  Quando percebemos, por conta da linguagem e da autoria, 

que eles possuem um traço perverso, entendemos que todo texto 

têm em sua essência a perversidade, e assim o é por necessidade. 

Precisa que haja um corpo-leitor a se projetar no visível e que, por 

perversão, compreenda que, tendo lido e acompanhado o pensar 

trilhado pelo contar, estamos irremediavelmente perdidos. Na 

arrumação das peças “linguagem”, “autoria” e “perversidade”, figuro 

a minha imagem, ou melhor, a desse corpo-leitor. Reconheço o fardo 

de que devo contar. Contar o que contar o conto. 
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HAMLET NA ESCURIDÃO: 
REVISITANDO SHAKESPEARE SOB  

A LUZ DA ESTÉTICA GÓTICA 

SARDENBERG, Thiago Silva52 

RESUMO: Confrontando a ideia de uma literatura definida por 
períodos de tempo enclausurados em nomenclaturas convencionadas, 
partimos para o estudo da desfamiliarização através do deslocamento 
do gótico, uma estética tradicionalmente relacionada ao século XVIII, 
para lançar um novo olhar sobre uma obra clássica da literatura 
inglesa – a peça Hamlet, de William Shakespeare – com o objetivo de 
tentar explicitar nuances não comumente exploradas e o fato de que 
certos impulsos literários não podem ser confinados em um único 
período de tempo, sendo eles atemporais e universais. Analisando 
personagens-chave, elementos recorrentes e temas principais que 
sublinham Hamlet, podemos traçar paralelos inegáveis entre a obra 
do início da Idade Moderna e a estética que viria a se popularizar 
séculos depois. Ao abordar Shakespeare através da perspectiva da 
crítica gótica, não só podemos perceber Hamlet através de um prisma 
revelador, mas também podemos entender uma das possíveis 
grandes fundações da própria estética em si. 

PALAVRAS-CHAVE: gótico, Shakespeare, Hamlet, romântico, herói 
trágico 

ABSTRACT: Confronting the idea of literature defined by periods of 
time constrained into conventionalized labels, we move towards the 
study of defamiliarization as we dislocate the gothic, an aesthetic 
which is traditionally related to the XVIII century, to shed new light 
upon a classic masterpiece of English literature – William 
Shakespeare’s Hamlet – so as to explicit layers not commonly 
covered and the fact that some literary impulses cannot be chained to 
a single time period, as they are atemporal and universal. By 
analyzing key characters, recurring elements and themes underlying 
Hamlet, we may draw unquestionable parallels between the Early 
Modern period work and the aesthetic that would prevail centuries 
later. Also, by approaching Shakespeare through the perspective of 
gothic criticism, not only may we perceive Hamlet through a revealing 
prism, but also we may understand of the aesthetic’s very 
foundations. 
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Ao discutir representações artísticas como a literatura, a ideia 

de que é possível entender a totalidade de um período de tempo 

através de uma nomenclatura convencionada nos leva 

invariavelmente a uma visão simplista, muitas vezes imprecisa, de tal 

período, pois sempre há uma pluralidade de vozes contidas nele, 

mesmo que haja de fato uma estética predominante. 

Ainda que esse ponto de vista seja adotado em geral com fins 

didáticos, a tentativa de ultrapassar a nomenclatura e mover-se em 

direção a um entendimento mais elaborado do que algo como 

“Romantismo” potencialmente significa raramente é posta em prática. 

Romantismo vai muito além das nossas tradicionais associações à 

literatura oitocentista, assim como transcende autores canônicos 

como Wordsworth e Byron, considerados dois dos seis grandes poetas 

Românticos ingleses. As emoções cruas com as quais o Romantismo 

trabalha são atemporais e universais, e, sendo assim, não podem ser 

restringidas e confinadas a um único período de tempo. 

Podemos sentir impulsos românticos na literatura muitos 

séculos antes ou após o período convencionado como “Romântico”; e 

é precisamente a observação desses impulsos que inspirou a 

pesquisa que levou ao presente artigo. 

Quando estudamos William Shakespeare, é seguro assumir que 

“gótico” não será uma das características logo atribuídas a ele, 

apesar de sua obra estar significativamente permeada por impulsos 

góticos. Podemos atribuir isso ao fato de que ficção gótica é 

comumente – ou mais precisamente, didaticamente – relacionada a 

um período de tempo muito posterior ao de Shakespeare, e tal 

deslocamento estético não é sempre tão popular. 

O presente artigo buscou investigar como podemos perceber 

esses impulsos góticos em Hamlet, peça de Shakespeare, 

Flávio Garcia, Marcello de Oliveira Pinto, Regina Silva Michelli (orgs.) 



268 

 

relacionando assim um dos escritores mais influentes da história da 

literatura ocidental a uma tradição literária que é, muitas vezes, vista 

com certo demérito. 

O olhar não se dá, entretanto, em via única: não só podemos 

perceber Hamlet de outra forma, mas também, ao abordar 

Shakespeare através da perspectiva da crítica gótica, pode ser 

possível entender uma das grandes fundações da própria estética, 

séculos antes da mesma entrar em voga. 

Creio ser necessário explicitar que tratarei primariamente do 

“gótico” e também do “romântico” enquanto estéticas, e o que essas 

estéticas evocam, vinculando-me assim a perspectiva crítica de 

Michael Gamer em Romanticism and the Gothic: Genre, Reception 

and Canon Formation (2005), diferenciando-as do “Gótico” e 

“Romântico”, enquanto sinalizadores de períodos, tradições literárias. 

A estética romântica também será relevante para a discussão, 

não porque foi sincrônica à “era de ouro” da literatura “Gótica”, mas 

sim pois divide com o gótico uma ideologia, que faz uso de 

características humanas básicas, que nem sempre são agradáveis. 

Muito pelo contrário, elas lidam com a feiura que reside atrás das 

máscaras sociais que colocamos todos os dias, e com o que acontece 

quando tal feiura domina completamente. 

Tradicionalmente, a ficção Gótica é associada a um período que 

se estende desde o século XVIII até o século XIX. Entretanto, até os 

dias de hoje, é possível perceber fortes impulsos góticos na literatura 

mundial, com alguns críticos argumentando que esta é uma literatura 

que nunca se foi verdadeiramente, e que “a morte pode claramente 

ser o prelúdio para outros retornos espectrais” (BOTTING, 1996, p. 

180, minha tradução). 

Ao mesmo tempo em que temos uma grande proliferação de 

trabalhos “pós-góticos” – ou talvez, mais apropriadamente, “neo-

góticos” – também podemos encontrar tais impulsos distintamente 
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trabalhados muito antes da própria ficção Gótica entrar em voga. Ao 

ler algumas das peças de Shakespeare, podemos identificar temática 

e imagética que vão claramente de encontro com futuras 

representações góticas. 

É necessário também explicitar o fato de que o impulso gótico é 

plural, e não podemos precisamente definir o que é e que imagens 

pode evocar, uma vez que diferentes autores se apropriam dele de 

diferentes formas. Como conseqüência, a experiência dos 

personagens envoltos ao impulso também pode ser vastamente 

contrastante. Dentre as possibilidades, normalmente faz-se referência 

ao fato de que “talvez o Gótico seja uma tentativa de lidar com as 

dificuldades de organização social ou psicológica; talvez seja uma 

forma pobre de tragédia (...); talvez seja uma modalidade escapista” 

(PUNTER; BYRON, 2004, p.xix, minha tradução). 

Tais possibilidades, exploradas por diferentes críticos, não são 

excludentes; todas são válidas e correspondem a uma parte do que o 

gótico potencialmente representa. O fato de que o imagético gótico é 

moldado para chocar e desconcertar é incontestável, entretanto. Ao 

oferecer o horror para os leitores, o gótico muitas vezes convida-os a 

refletir sobre a raiz de tais horrores, que, muitas vezes, são 

representações da condição humana ou do próprio ser humano como 

ser social. 

Se por um lado a ficção gótica é geralmente associada à 

narrativas, sendo o romance gótico oitocentista seu representante 

tradicional, por outro lado suas incursões no teatro, muitas vezes 

negligenciada, são tão poderosas quanto. Em Romanticism and the 

Gothic, Gamer afirma que podemos perceber o gótico muito além do 

texto em prosa, sendo ele um espaço discursivo que atravessa 

diferentes gêneros. “Por natureza heterogêneos, textos góticos 

regularmente contém modos de escrita múltiplos, desde a prosa 
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novelística até a poesia, passando por narrativas orais e espetáculos 

dramáticos” (2005, p.3, minha tradução). 

Uma característica que se fará providencial, uma vez que 

engatilhará nosso diálogo com Shakespeare, é o fato de que o gótico 

tem uma forte natureza transgressora, evocando ideias relacionadas 

a um passado bárbaro – os Godos (em inglês, “the Goths”), invasores 

bárbaros que deram origem ao termo em inglês, foram uma das 

tribos germânicas responsáveis pela queda do Império Romano – e 

assim, posicionado diretamente na contra-mão de tudo aquilo que é 

considerado clássico, ou ordenado. “Onde o clássico era ordenado, 

puro e simples, o Gótico era caótico, ornamentado e distorcido; onde 

o clássico oferecia um mundo de regras, o Gótico representava 

excesso, exagero, o produto do não-civilizado” (PUNTER; BYRON, 

2005, p.7, minha tradução). Normalmente, é um indivíduo o 

responsável pela ruptura de tal ordem social, estabelecendo um 

cenário caótico que permite que o gótico se instaure. 

Nas peças Shakespearianas, identificamos as comédias como o 

lócus ordenado, onde as regras são respeitadas, e, mesmo que sejam 

quebradas e a ordem suspensa, o tom leve da narrativa antecipa o 

fato de que no fim, a ordem será restaurada e um final feliz será 

alcançado. 

Por outro lado, é nas tragédias que encontramos um indivíduo 

que de fato rompe com a coreografia social, caindo em verdadeira 

escuridão. A natureza bárbara de tal ação e suas repercussões criam 

o espaço perfeito para a exploração dos conflitos góticos. 

As peças de Shakespeare são permeadas por temas e 

simbologia que vão de acordo com a estética gótica, como fantasmas, 

bruxas, cemitérios, morte, momentos de terror que evocam medo, 

temas estes que escritores posteriormente adaptaram e se 

apropriaram. 
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Lidando especificamente com Hamlet, um breve panorama da 

história nos mostra morte, o elemento sobrenatural, a loucura e o 

incesto. O gótico, segundo Botting, é intrinsecamente “associado a 

forças naturais e sobrenaturais, excesso de imaginação e desilusão, 

religião e maldade humana, transgressão social, desintegração 

mental e corrupção espiritual” (1995, p.2, minha tradução). 

Encontramos o personagem título, o príncipe Hamlet da 

Dinamarca, lutando consigo mesmo para permanecer são, desde que 

soube, através do suposto espírito do seu próprio pai, da morte do 

mesmo, tendo seu trono sido usurpado pelo seu próprio irmão, que, 

casando-se com a mãe de Hamlet, tornara-se seu padrasto. 

O fato de que Hamlet, um homem cuja vida e ideias foram 

governadas pela razão, encontra-se em uma situação que não pode 

racionalmente explicar, o leva a grandes conflitos internos. Seus 

pensamentos e ideias tornam-se fragmentados uma vez que seus 

questionamentos começam com a aparição do fantasma no Ato I.  

Sem a capacidade de definir o curso de suas ações, a instabilidade 

passa a fazer parte de sua personalidade. Como os personagens em 

uma história gótica, que geralmente são inseridos em um contexto 

alheio ao que lhe é familiar, fazendo as certezas que tem se 

esvaírem, Hamlet torna-se, assim, refém de sua própria mente, 

complexa, intricada. 

Esta impossibilidade de certeza é um dos principais temas da 

peça, e, ao forçar um homem “da razão” a confrontar algo que não 

pode racionalmente explicar, Shakespeare cria um Hamlet perturbado 

e melancólico, abrindo espaço para contradições e ambigüidades na 

peça. Mais além, podemos verificar que ao fazer isso, Shakespeare 

joga luz sobre o fato de que a razão não é capaz de solucionar e 

explicar todos os conflitos da existência e da natureza. 

Uma destas contradições reside no próprio fato de que Hamlet 

decide acatar algo que um fantasma lhe diz, algo incomum, irracional 
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considerando que ele é um homem da razão. Há outras dicotomias na 

peça, que reiteram os conflitos que Hamlet está passando. Podemos 

citar como exemplo o próprio monólogo interior do “ser ou não ser”, 

onde Hamlet considera se viver vale ou não a pena, apesar de todos 

os percalços que enfrentamos. Ele relaciona a morte à um estado de 

paz do ser, no qual ele poderia encontrar refúgio. Ainda assim, ele 

não consegue agir.  É bem verdade que não controlamos nossos 

sonhos; e Hamlet sabe que quando mortos, podemos nunca acordar 

de um pesadelo. É tal ideia que previne que ele tome tal atitude. 

Frank Kermode, no capítulo dedicado a Hamlet do seu livro 

Shakespeare’s Language (2000), argumenta que as antíteses, os 

duplos e as repetições em Hamlet são incorporadas até mesmo no 

nível lingüístico. Somos apresentados a pares de personagens (como 

Rosencrantz e Guildenstern, inseparáveis), a uma peça dentro da 

própria peça, e a papéis duplos de vingadores. 

Shakespeare eleva esses duplos a um nível excessivo, de 

acordo com a modalidade gótica, que é primariamente controlada 

pelo excesso, pelo prazer em levar a história a seus extremos 

absolutos. As contradições e duplos em Shakespeare trabalham com 

propósito semelhante, tornando-se formas de ilustrar o estado em 

que o próprio Hamlet se encontra. 

O uso do duplo é algo que as narrativas góticas iriam 

freqüentemente explorar, séculos depois. Autores como Edgar Allan 

Poe, em contos como “William Wilson”, publicado originalmente em 

1839, e Robert Louis Stevenson, no romance Strange Case of Dr. 

Jekyll and Mr. Hyde, publicado originalmente 1886, trabalham com a 

dualidade e a duplicidade, ao problematizar a própria questão da 

identidade e do psicológico. William Wilson, Dr. Jekyll e Hyde são 

todos partes de um “um” fragmentado, e a relação entre as partes 

pode se tornar passiva de violência. 
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A fragmentação do sujeito é também um tema recorrente na 

ficção gótica.  Como demonstra Gamer, “O Gótico é uma modalidade 

carnavalesca para representações do sujeito fragmentado (...) logo, o 

fenômeno textual que indica tende a ser ambíguo” (2005, p. 9, minha 

tradução). 

Não só podemos perceber que os pensamentos e ideias de 

Hamlet tornam-se fragmentados, mas também, sua própria 

identidade torna-se confusa. Ele luta contra as contradições que sua 

mente impõe sobre si próprio, e, refém de sua própria consciência, 

torna-se fragmentado uma vez que não se vê guiado por uma única 

voz racional em sua mente. 

Hamlet incorpora características tanto do herói trágico quanto 

do anti-herói, ambos os quais residem no reino do gótico. O herói 

tradicional imediatamente planejaria um plano de ação detalhado 

para solucionar o conflito proposto. Ao falhar em agir, Hamlet se 

aproxima da figura do anti-herói, que, ao contrário do herói 

tradicional, não possui características como “bravo” e “forte”. 

Enquanto ele tem traços do anti-herói, podemos dizer que ele é na 

verdade um dos grandes representantes dos heróis trágicos. 

Este último, por sua vez, geralmente o personagem principal de 

uma tragédia, é um herói cuja desgraça é fruto de um erro ou falha 

trágica. Este herói acaba entendendo que sua desgraça foi resultante 

de suas próprias ações, mas, no caso de Hamlet, é precisamente a 

falta de ações que compõem sua falha trágica. Sua incapacidade de 

agir e seu excesso de especulação o impedem de realizar o pedido do 

fantasma, vingando assim a morte do seu pai. Isto é algo que o 

próprio Hamlet entende em um de seus solilóquios, envergonhando-

se ao admitir que até mesmo a performance de um dos atores do 

grupo de teatro demonstra mais paixão e intensidade que suas 

atitudes em relação à vingança de seu pai morto. 
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É interessante notar que, ainda que Hamlet encontre-se na 

beira da sanidade, ele não pode ser considerado louco, ainda que 

esta seja a forma que ele queira que os outros o percebam. Há 

também uma terceira figura heroica, vastamente usada na poesia 

romântica, que divide com a imagem que Hamlet tenta transmitir 

algumas características. Esta figura é a do herói Byroniano, que é 

"louco, malvado e perigoso ter por perto”. (GROSS, 2001, p. 148, 

minha tradução) 

Quando Ofélia se aproxima de Hamlet na primeira cena do Ato 

III, ainda que ele tivesse acabado de descrevê-la como bela, ele a 

manda embora, dizendo que não a ama, e que não deseja sua 

companhia de forma alguma, aconselhando-a a dirigir-se para um 

convento definitivamente. 

Podemos especular que, ao agir de tal forma, Hamlet estava na 

verdade tentando proteger Ofélia, já que tinha ciência dos conflitos 

em que se encontrava e não o agradaria vê-la no meio da delicada 

situação. Infelizmente, Hamlet não sabia quais seriam as 

conseqüências desta ação. 

Deixada de lado por Hamlet, e em face da morte de seu pai, é 

Ofélia quem acaba louca. Sua loucura não é como a de Hamlet, 

entretanto. O primeiro, na beira da sanidade, consegue fingir para 

seu próprio benefício, enquanto Ofélia é consumida por sua loucura, 

personificando um outro tipo muito recorrente na ficção gótica: a 

mulher louca. 

Por outro lado, podemos argumentar que Ofélia não se “perde” 

em sua loucura, mas, na verdade, se “encontra”. Em nenhuma outra 

parte da história ela realmente expressa seus sentimentos, sempre se 

encontrando no background, controlada por uma figura masculina. 

Suas respostas e as canções que canta podem soar for a de contexto 

para os outros personagens, mas todas elas lidam com a morte, o 

luto, e a traição, todas pertinentes aos mais recentes 
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acontecimentos. Como mostram Punter e Byron, “no gótico feminino, 

o homem transgressor torna-se a ameaça primária à protagonista 

feminina (...); segue-se então um período de clausura onde ela se 

encontra confinada em um espaço sob a autoridade de uma figura 

masculina poderosa.” (2004, p.279, minha tradução). 

Ecoando o texto “Representing Ophelia: women, madness, and 

the responsibilities of feminist criticism” (1985), de Elaine Showalter, 

nota-se que há uma tendência atual que, indo de encontro com a 

ideologia feminista, identifica a loucura de Ofélia como uma tentativa 

desesperada de encontro de sua própria individualidade. Tal ideia se 

ancora no fato de que Ofélia pode finalmente falar por si quando 

deixa a loucura reinar, rebelando-se de convenções e libertando-se 

da coreografia social que a encarcera. Punter e Byron observam que 

os “críticos das décadas de 1970 e 80 começaram a teorizar sobre o 

Gótico feminino através de leituras psicanalíticas. Esses críticos 

interpretaram o tema da clausura e fuga como representativo da 

busca da filha pela individualidade psíquica” (2004, p. 280, minha 

tradução) 

Outro personagem que pode ser considerado uma 

personificação de um elemento ou tipo gótico é, claramente, o 

Fantasma – e é precisamente a incorporação deste que aciona o 

mecanismo de eventos que move a peça. 

O ambiente no qual somos apresentados ao fantasma, e sua 

história, também evoca a topografia gótica: um castelo, envolto a um 

clima nebuloso, à noite. Esta aura de escuridão que permeia o mundo 

físico pode ser encarada como um reflexo da escuridão que 

encontramos os próprios personagens. Desde a primeira cena no Ato 

I, podemos perceber que a tensão cresce na medida em que a meia 

noite se aproxima. 

A imagem do castelo também traz séculos de história, sendo 

que suas proporções gigantescas remetem ao maior que a própria 
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vida, diante do qual o homem se sente pequeno e incapaz de 

perceber e internalizar sua totalidade. Assim, ele “representa um 

processo de desumanização: em suas paredes, somos sujeitos a 

forças que vão contra a tentativa individual de impor sua própria 

ordem.” (PUNTER; BYRON, 2004, p.262, minha tradução). 

O ambiente usado na abertura de Hamlet é bem similar ao que 

Horace Walpole usa em The Castle of Otranto (1764), considerado 

por muitos como o primeiro romance gótico. Walpole emula o mesmo 

efeito de incerteza e medo que é trazido com a imagem do castelo 

envolto em neblina, construindo assim um ambiente repleto de 

tensão para seus personagens. 

O elemento medieval é consistentemente explorado na ficção 

romântica e gótica, geralmente com dois objetivos principais: o 

retorno a um passado bárbaro, e ao fazer isso, um retorno aos 

valores e superstições dele; e evasão de uma sociedade em que o 

artista não se ajusta, não se conforma, pretendendo desta forma 

escapar de seus conflitos. O uso do ambiente medieval em Hamlet se 

identifica predominantemente com o primeiro aspecto, já que, 

através dele, o lócus medieval traz um elemento ao qual o leitor não 

se identifica facilmente e desta forma, é mais difícil para eles prever o 

que esperar, os colocando na mesma posição em que se encontram 

os personagens. 

O clima em si também intensifica a ideia de percepção 

distorcida. No início da peça, a tensão dos personagens é exacerbada 

pois eles haviam previamente visto o suposto fantasma vagando 

pelos campos, mas, naquela noite específica, eles não conseguem ver 

claramente e não sabem quem se aproxima. A palpável tensão 

alcança seu clímax quando Marcellus declara que a paz quebrou-se e 

que o fantasma se aproxima. 

Representando algo que escapa a compreensão humana, o 

Fantasma, contido no reino do sobrenatural, transforma tudo em 
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incerteza; de tal forma que em Hamlet os personagens mal 

conseguem descrever o próprio fantasma, que aparece na forma 

espectral do pai morto de Hamlet, como uma entidade precisa, 

utilizando substantivos como “coisa”, “fantasia”, “aparição”, 

“imagem” e “ilusão” para fazer referência a ele. Essa é uma 

impossibilidade excessivamente gótica que vai absolutamente contra 

valores racionais e uma filosofia de vida guiada por fatos. 

Ao estabelecer a noite como pano de fundo para a ação, 

Shakespeare excessivamente reforça este estado de amortecimento e 

falta de controle produzido pela escuridão. A noite é um plano 

temporal para a transgressão, que convida a presença do fantástico 

na maioria das histórias góticas, e Shakespeare faz uso de tal plano 

com objetivos similares. 

Em Sonho de uma Noite de Verão, podemos apontar o fato de 

que é durante a noite, na floresta, que Lysander e Hermia decidem 

deixar Atenas e suas imposições para trás, entrando assim no mundo 

do fantástico. Em Romeu e Julieta, a noite funciona como campo de 

oposição à severidade do mundo “real”, sendo tempo no qual os 

amantes podem sonhar em uma vida liberta de seus opressores. Em 

ambas as peças, pode-se notar que a noite é intrinsecamente 

relacionada à transgressão e rebelião. 

Após a observação destes personagens, de seus conflitos, e dos 

temas com os quais Shakespeare trabalha, ler suas peças sob a luz 

da teoria gótica é interessante dado o fato de que parece ser correto 

afirmar que muitos autores, cujas obras são tradicionalmente 

identificadas como “góticas”, se apropriaram destes mesmos 

ambientes, temas e elementos consistentemente explorados nas 

peças de Shakespeare. Não seria exagero dizer, assim, que sem as 

providenciais contribuições de Shakespeare para a literatura, a ficção 

gótica poderia ser dramaticamente diferente. 
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Diferentes leituras da peça e de seus personagens podem 

divergir daquilo que o autor originalmente pretendia, mas, ainda 

assim, elas devem ser levadas em conta e encorajadas pois podem 

trazer diferentes camadas à obra, atribuindo-lhe novos significados e 

enriquecendo o trabalho artístico como um todo, adaptando-se e 

modificando-se conforme o contexto de recepção. 

Sendo assim, ter pensando em Hamlet como uma peça 

permeada por representações góticas mostrou-se vastamente 

interessante, pois contribuiu para um melhor entendimento tanto de 

uma estética que ainda hoje se mostra relevante, como também de 

uma peça cujas diversas, múltiplas camadas são dignas de atenção 

especial, provando mais uma vez o gênio de Shakespeare em criar 

uma obra tão rica. 
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EDGAR ALLAN POE E O INSÓLITO  
A PARTIR DA LEITURA DE “THE BLACK CAT” 53 

COSTA, Aline Carneiro dos Santos54 

RESUMO: O objetivo deste trabalho é apresentar, a partir da análise 
do conto “The Black Cat”, de Edgar Allan Poe, sua natureza fantástica 
bem como sua contribuição para a construção do insólito. A análise 
será feita a partir do estudo das características psicológicas do 
narrador personagem do presente conto apontando para elementos e 
características que contribuem para a criação da atmosfera desta 
obra. Discorrerei ainda sobre os atos do personagem ao longo do 
conto e sua ligação com o aspecto psicológico deste e igualmente 
sobre sua relação com a atmosfera do conto. O estudo tem como 
base teórica o texto de Cleanth Brooks e Robert Penn Warren 
intitulado Understanding Fiction, além ensaios críticos sobre Poe e 
seus contos, e da própria teoria de Edgar Allan Poe sobre a unidade 
de efeito. 

PALAVRAS-CHAVE: insólito, atmosfera, unidade de efeito, conto 

ABSTRACT: The aim of this work is to present through the analysis 
of the short story “The Black Cat”, by Edgar Allan Poe, the fantastic 
elements as well as their contribution to the construction of the 
unusual atmosphere in the story. The analysis will be based on the 
studies of the psychological characteristics of its narrator character 
eliciting elements that contribute to the creation of the atmosphere of 
this piece of work. Also the acts of the character along the story and 
its relation to his psychological aspect will be analyzed as well as the 
possible contribution to the atmosphere of the story. The studies 
have as theoretical base the book written by Cleanth Brooks and 
Robert Penn Warren entitled Understanding Fiction and also other 
articles and critical essays about Edgar Allan Poe and his work. 
Another relevant text to this work is the theory of the single effect 
developed by Edgar Allan Poe himself. 

KEYWORDS: unusual, atmosphere, single effect, short story 
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O insólito está presente em todos os contos de terror e mistério 

de Edgar Allan Poe.  Selecionei o conto “The Black Cat” como ponto 

de observação da configuração do insólito em sua obra. O objetivo 

deste trabalho é analisar características do personagem principal e 

narrador desse conto em seu aspecto psicológico, bem como seus 

atos e sua relevância para a criação da atmosfera do conto. 

Os autores Cleanth Brooks e Robert Penn Warren (1960) 

apresentam no livro Understanding Fiction entre outros aspectos. Eles 

mostram que quando um autor idealiza um personagem ele não só 

pensa em suas características, mas também o criam para terem um 

potencial para uma ação específica para o resultado que o autor 

deseja alcançar no conto. Este é um aspecto importante que vai de 

encontro à teoria desenvolvida por Edgar Allan Poe quando trata da 

unidade de efeito intitulado “A Filosofia da Composição” (POE, 1849). 

Para Poe a crítica literária deve avaliar uma obra a partir do que ela 

trás de diferente e de algo que faça uma manifestação artística 

universal e não uma manifestação ligada a uma nação ou a um 

tempo. 

Em sua teoria Poe afirma que o texto ideal é aquele que pode 

ser lido em meia hora ou no máximo em duas para que seja sentida 

sua força em sua totalidade. Ele acreditava que os acontecimentos do 

mundo exterior que intervêm na leitura a modificariam ou anulariam 

o efeito buscado pelo autor. Julio Cortazar, que trata da teoria de Poe 

em seu texto Poe: o Crítico, o Poeta e o Narrador afirma 

Pronuncio-me sem vacilar pelo conto em prosa... 
Refiro-me à narrativa curta, cuja leitura atenta requer 
de meia a uma hora ou duas horas. Dada sua extensão, 
o romance comum é criticável... Como não pode ser 
lido de uma só vez, se vê privado da imensa força que 
deriva de sua totalidade. Os acontecimentos do mundo 
exterior que intervêm nas pausas da leitura modificam, 
anulam ou rebatem, em maior ou menor grau, as 
impressões do livro... O conto breve, ao contrário, 
permite ao autor desenvolver plenamente seu 
propósito... Durante a hora de leitura, a alma do leitor 
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permanece submissa à vontade daquele... (CORTAZAR, 
1974, p. 121) 

É na relação entre extensão do conto e a reação ou o efeito que 

ele causará que Poe acreditava ser o ponto mais importante a 

considerar no que diz respeito à composição. Nádia Batela Gotlib que 

trata da teoria de Poe em seu livro Teoria do conto ressalta que para 

Poe: 

A composição literária causa, pois, um efeito, um 
estado de “excitação” ou de “exaltação da alma”. 
Explica ainda que para ele como “todas as excitações 
intensas” estas “são necessariamente transitórias. 
(GOTLIB, 1999, p. 33) 

Neste caso seria preciso dosar a obra para sustentar tal estado 

emocional. Em um texto longo demais este estado seria diluído. Além 

da extensão da obra, a elaboração e apresentação dos personagens, 

suas ações são essenciais para a elaboração deste efeito. Por isso 

todos os seus elementos têm que ser trabalhados dentro desta 

limitação de espaço que exige um conto. Isso quer dizer que nada em 

um conto está ali por acaso, especialmente se tratando de Edgar 

Allan Poe. A descrição do personagem envolve não só as 

características físicas, mas também as psicológicas. Para Poe, a 

descrição psicológica é essencial para que o autor alcance o efeito 

desejado. 

Ação e personagem são dois elementos estreitamente 

conectados visto que muitas vezes é justamente através da ação dos 

personagens que o leitor toma conhecimento destes. Os leitores 

conhecem os personagens através de seus atos. Para Warren e 

Brooks 

Análise do motivo, a retratação psicológica e a 
descrição física são também importantes maneiras de 
apresentar o personagem, mas são sempre subsidiárias 
porque sua verdadeira função é apontar para o 
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momento quando personagem e ação são um (...)” 
(WARREN, BROOKS, 1960, p. 656). 

Nesse sentido, Edgar Allan Poe foi um gênio capaz de escolher 

palavras cuidadosamente de modo a guiar o leitor para um crescente 

interesse pelo seu conto e através do sentimento de horror e medo. 

A fim de fornecer exemplos de descrição de personagem e seu 

envolvimento com a ação apresentarei o conto “The Black Cat”. Como 

em outros contos de Poe, a narração é feita em primeira pessoa, ou 

seja, o personagem principal é quem nos conta a narrativa. Ele 

começa apresentando a sua condição: “Amanhã eu morrerei”. Ele 

alerta o leitor de que ele está prestes a apresentar fatos que são 

horríveis e que destruíram sua vida. Ele começa falando de si mesmo 

desde o período em que era ainda criança. Ele descreve a si como 

tendo docilidade, humanidade e um coração terno e que amava tanto 

os animais que costumava ter uma grande variedade desses em sua 

casa, considerando o tempo que passava cuidando deles como os 

mais felizes momentos de sua vida. Quando adulto este amor por 

animais continuou e ele estava feliz por ter se casado com uma 

mulher que igualmente se importava com animais. Ele tinha muitos 

tipos de animais em casa, dentre eles um gato, um grande e belo 

gato preto chamado Pluto, que é descrito inicialmente como o amigo 

do narrador. O personagem descreve a si no princípio como sendo 

passivo, calmo e um homem feliz durante muitos anos, mas que de 

repente começa a se tornar mais e mais mal-humorado, começando a 

negligenciar seus animais, tratando-os muito mal, sendo rude e 

dizendo palavrões a sua esposa, sendo até mesmo violento com ela. 

Uma reação que segundo ele é causada pelo abuso do álcool. Ele 

sofria de um mal que aumentava dia a dia. A natureza inicialmente 

pacífica do seu personagem e seu amor por animais, bem como a 

transformação que sofreu depois do início do consumo de álcool. A 

passagem que ilustra muito claramente tal afirmação é a que segue: 
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Certa noite, de volta a casa, bastante embriagado, de 
uma das tascas dos subúrbios, supus que o gato 
evitava a minha presença. Agarrei-o. Mas nisto, 
amedrontado com a minha violência, deu-me de leve 
uma dentada na mão. Uma fúria diabólica apossou-se 
instantaneamente de mim. Cheguei a desconhecer-me. 
Parecia que minha alma original me havia abandonado 
de repente e uma maldade mais do que satânica, 
saturada de álcool, fazia vibrar todas as fibras de meu 
corpo. Tirei do bolso do sobretudo um canivete, abri-o, 
agarrei o pobre animal pela garganta e, 
deliberadamente, arranquei-lhe um dos olhos! Coro, 
abraso-me, estremeço ao narrar esta condenável 
atrocidade.  (POE, 1973, p. 172) 

No trecho acima o narrador personagem afirma estar sob o 

efeito do álcool em uma tentativa de justificar os seus atos, ou, 

melhor dizendo, que ele não seria responsável por suas ações. Ele 

também diz não reconhecer a si mesmo nesses atos. Ele havia 

mudado. Quando diz que sua alma deixara o seu corpo ele diz não 

ser o mesmo bom homem e diz que a fúria de um demônio tomara o 

seu lugar. A narrativa é feita em primeira pessoa e o narrador 

estabelece um diálogo com o leitor dizendo que enquanto escreve as 

palavras que os leitores lêem ele experimenta sentimentos de medo e 

vergonha. Em outra passagem ele confessa o seu sentimento de 

pavor, também interagindo com o leitor. Essa estratégia traz para o 

texto uma maior verossimilhança fazendo que os leitores possam 

acreditar nos fatos narrados. O narrador parte da crença de que é um 

bom homem possuidor da sua alma e com o desenrolar da narrativa 

passa a ser um homem cruel e perverso e se mostra mais poderoso. 

Essa alteração de consciência está presente, por exemplo, na 

passagem em que ele pendura o gato na árvore enforcando-o: 

O espírito de perversidade, repito, veio a causar minha 
derrocada final. Foi esse anelo insondável da alma, de 
torturar-se a si própria, de violentar sua própria 
natureza, de praticar o mal pelo mal, que me levou a 
continuar e, por fim, a consumar a tortura que já havia 
infligido ao inofensivo animal. Certa manhã, a sangue 
frio, enforquei-o no ramo da árvore, enforquei-o com 
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lágrimas jorrando-me dos olhos e com o mais amargo 
remorso no coração. Enforquei-o porque sabia que, 
assim fazendo, estava cometendo um pecado, um 
pecado mortal, que iria pôr em perigo a minha alma 
imortal, colocando-a – se tal coisa fosse possível – 
mesmo fora do alcance da infinita misericórdia do mais 
misericordioso e mais terrível Deus. (POE, 1973, 175) 

Apesar da consciência de que o animal o amava, e de que 

estaria cometendo um pecado, ele o faz mesmo assim. Essa 

consciência não o impede de cometer o terrível ato. 

Em resposta a várias críticas que dizem ser o narrador dos 

contos de Poe a voz do próprio escritor, James W. Gargano (1967) 

em seu artigo “The Question of Poe’s Narrators”, afirma que os 

narradores de Poe teriam um caráter e consciência que se distinguem 

dos no próprio Poe. Uma prova disso é que Poe conhece os seus 

narradores melhor do que eles conhecem a si próprios. Para ele o 

narrador não teria pleno domínio dos seus problemas ou estado 

mental. O que levaria a traição de si mesmo. O autor e crítico Julio 

Cortazar também chama a atenção para a necessidade de um estudo 

crítico centrado no próprio texto ficcional “com o objetivo de 

proporcionar ao leitor uma localização no ambiente e de favorecer 

sua apreciação pessoal do sentido e do valor de tais textos. 

(CORTAZAR, 1974, p. 103) 

Se de um lado como narrador ele mostra uma consciência 

muito clara dos fatos e ações assim como suas conseqüências, por 

outro ele quer passar a impressão de não estar consciente enquanto 

comete infrações (ao menos esta parece ser a intenção no início da 

estória). Por exemplo, que ele se refere ao sentimento de remorso, o 

que não é verdade. O narrador não é confiável. Como se observa na 

passagem: “Durante meses não pude me libertar do fantasma do 

gato e, neste período, voltava-me ao espírito um vago sentimento, 

que parecia remorso, mas não era.” (POE, 1973, p. 176). Noto que 

não era um sentimento completo, mas algo como uma tentativa de 
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mostrar que ele era parte bom e parte ruim. Quando ele diz “não 

pude me libertar do fantasma” há um indício de consciência do 

narrador personagem. Com o avanço da narrativa, outro gato surge e 

é descrito como muito semelhante ao Pluto com a diferença de uma 

marca branca cobrindo o seu peito. No início ele parecia gostar do 

gato, mas este começa a irritá-lo e enojá-lo. A marca no peito que no 

início era quase imperceptível se torna mais visível com o tempo 

revelando a forma de uma forca, o que poderia ser interpretado como 

uma sentença de morte para o homem. A presença do gato 

representa a memória das ações do narrador e a visibilidade das 

ações e daí a culpa.  Ele é atormentado pelo gato. A percepção disso 

marca o momento da narrativa quando o personagem começa a viver 

em agonia em meio a pesadelos, tormentos, medo, pensamentos 

ruins e nenhum descanso. Seu temperamento diante de tais 

sentimentos se torna ainda pior. 

Nesse momento da narrativa, mesmo que sua verdadeira 

intenção tenha sido ferir o gato, a vítima de sua fúria acaba sendo 

sua mulher. Quando analiso a conduta do personagem não pude 

observar aqui nenhuma palavra ou gesto que denotem algum 

remorso por suas ações, ao contrário, o que pude ver é um homem 

de sangue frio capaz de examinar a situação e elaborar um plano a 

fim de não ser descoberto. Ele mata sua esposa e raciocina a respeito 

de como poderá esconder o corpo. A passagem a seguir mostra tal 

consciência: 

E não me enganei nesse cálculo. Por meio de um 
gancho desalojei facilmente os tijolos e, tendo 
cuidadosamente depositado o corpo contra a parede 
interna, sustentei-o nessa posição, enquanto, com 
pequeno trabalho, repus toda a parede no seu estado 
primitivo (...) (POE, 1973, p. 180). 

Desde o início o narrador demonstra afeição pelo gato. Ao 

contrário não se percebe nenhum tipo de demonstração de afeição 
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pela esposa. A falta de remorso ou qualquer outro sentimento por sua 

mulher pode ser observada ainda na passagem: 

Nenhum músculo meu estremeceu. Meu coração batia 
calmamente, como quem dorme o sono da inocência. 
Caminhava pela adega de ponta a ponta; cruzei os 
braços no peito e passeava tranqüilo para lá e para cá. 
(POE, 1973. P. 181.) 

Aqui observo ainda que ele possuía consciência de sua não 

inocência. Tem-se aqui outra evidência de que apesar da impressão 

que quer passar de que seria uma vítima dos eventos, que ele sabia 

exatamente o que estava fazendo. Podemos contestar igualmente o 

efeito do álcool e sua real responsabilidade na conduta do 

personagem. A respeito dos personagens de Poe, Cortazar afirma: 

“(...) Poe coloca e move personagens completamente 

desumanizados, seres que obedecem a leis que não são as leis usuais 

do homem (...)” (CORTAZAR, 1973, p. 130).  Ainda segundo Cortazar 

os personagens de Poe “levam ao limite a tendência noturna, 

melancólica, rebelde, e marginal dos grandes heróis inventados pelo 

romantismo alemão, francês e inglês”. 

É importante lembrar que o narrador não menciona o seu 

nome. Arrisco-me a dizer que isto se deve a menor importância no 

personagem em si, e maior importância a seus atos, já que esses são 

descritos cuidadosamente. Da mesma maneira, não se tem 

conhecimento das suas características físicas, e o que é evidenciado 

ao leitor é o seu perfil psicológico. O cenário não tem grande 

relevância, obtendo destaque apenas no momento em que a casa se 

consome em chamas e o que fica é apenas a parede interna de seu 

quarto onde se situava sua cama com o desenho como se gravado 

em baixo relevo no formato de gato estampado nesta com uma corda 

ao redor do pescoço. A casa se fora, mas ele não poderia se livrar de 

seus atos, ali marcados com a presença da estampa do gato. Todas 

as palavras empregadas por Poe em um conto têm a finalidade de 
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encaminhar o leitor para o acontecimento. Julio Cortazar afirma: 

“Cada palavra deve confluir, concorrer para o acontecimento, para a 

coisa que ocorre e esta coisa que ocorre deve ser só acontecimento e 

não alegoria ou pretexto para generalizações psicológicas, éticas ou 

didáticas” (CORTAZAR, 1973, p. 124). O que conhecemos do cenário, 

portanto, é o suficiente para nos guiarmos na leitura. A destruição da 

casa representa a própria decadência do personagem, sem que seus 

atos sejam esquecidos. 

É no estado mental do personagem, na motivação de seus atos 

e em momentos como os da cena da casa em chamas descrita acima, 

que estão os principais elementos do insólito presentes no conto The 

Black Cat. A aparição da figura do gato não é apenas fruto da 

imaginação do narrador, já que outras pessoas puderam observá-la, 

mas não há no entanto, nenhuma explicação racional ou plausível 

para tal aparição. Apesar da alusão ao uso do álcool como sendo 

elemento motivador da mudança de atitudes do narrador-

personagem, mesmo não estando sobre o efeito do álcool, provou 

sendo cruel e frio.  É justamente essa atmosfera do não usual, que 

atém a atenção do leitor. O leitor pode se questionar se o segundo 

gato seria realmente um novo gato ou apenas a aparição do primeiro, 

já que este apresenta a mancha em forma de forca. É pertinente 

questionar se o narrador seria louco devido ao uso excessivo do 

álcool, ou estaria ele apenas libertando a sua “essência”, algo já 

presente em sua personalidade que estava apenas adormecido. 

Concluo que, somente a partir da análise dos seus atos é 

possível conhecer o personagem principal. São esses atos e a forma 

de narrativa que fornecem os elementos necessários para a 

elaboração da trama e a construção da atmosfera insólita do conto. O 

seu perfil é construído a partir da observação dos seus atos e a ideia 

inicial de que ele foi levado a agir de determinada forma e que não 

era um homem louco pode ser questionada com o avanço da 
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narrativa. Ao longo da estória o que se observa é um homem cruel, 

perturbado e de sangue frio, que não sente remorso por seus atos. A 

natureza humana é observada e exposta na estória, fato que 

contribui para a universalidade do texto tão valorizada por Poe. Não 

temos aí uma descrição de uma época ou lugar. A obra não está 

presa a um tempo ou espaço. Não se tem noção de como são os 

personagens fisicamente, o que vestem ou quaisquer outros 

elementos que possam trazer algum indício de tempo e espaço. O 

que temos é a apresentação psicológica e das ações, que sobrevivem 

e se fazem atuais em qualquer tempo. O que Poe faz, portanto, é 

respeitar e atender a sua própria teoria de que um conto não deve 

ser longo demais, colocando todos os elementos relevantes na 

estória, em busca de um efeito único, conseguido também através da 

escolha cuidadosa do vocabulário. Nada do que escreve está ali por 

acaso e cada palavra encaminha a nós leitores para as ações do 

personagem que são o centro do conto.  Poe dá preferência a tratar 

de questões universais não se atendo ao que ocorria em seu país na 

época. Apresentamos aqui algumas questões não esclarecidas a 

respeito de elementos presentes no conto, especialmente 

relacionadas ao insólito presente na obra. Tais questões como a 

levantada a respeito do segundo gato ou da falta de sentimento do 

personagem com relação à esposa, a razão para suas ações, entre 

outras, são aspectos importantes da obra literária. É na grande 

possibilidade de questionamentos e leituras que repousam o grande 

valor da literatura e contribuem para a sobrevivência do texto através 

dos tempos. O texto que encerra o seu sentido em uma única leitura 

tende a cair no esquecimento e este não é, sem dúvida, o caso de 

Edgar Allan Poe, contista, crítico, poeta e criador de um gênero. 
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POSSÍVEIS CAUSAS E EFEITOS PARA O USO DO VÉU  
NO CONTO DE NATHANIEL HAWTHORNE 

DE MELO, Gabriel Braga Ferreira55 

RESUMO: Partindo do conceito geral de que o insólito é o desusado, 
o misterioso, o fantástico e o sobrenatural, este trabalho visa 
analisar, na obra “O véu negro do ministro” de Nathaniel Hawthorne, 
o que há de mais misterioso nela, ou seja, o uso do véu negro 
presente no título. Este trabalho abordará tal objeto sob a 
perspectiva simbólica de seu uso e o que isso representa tanto para o 
personagem principal, que o porta, quanto para os outros 
personagens da cidade. Não será deixada de lado também uma 
análise sob os efeitos que o uso de tal elemento pela figura do 
reverendo Hooper causou tanto para a vida pessoal do próprio 
usuário quanto para o funcionamento de toda a comunidade em que 
ele vivia. Por fim, serão exploradas também as possíveis causas que 
levaram o reverendo a vestir o véu. 

PALAVRAS-CHAVE: Hawthorne, véu, simbolismo 

ABSTRACT: In this work we are going to start from the general idea 
that the unusual is what is not used, the mysterious, the fantastic 
and the supernatural. The idea is to examine, in Nathaniel 
Hawthorne’s short story “The minister’s black veil”, what is the most 
mysterious thing in it, that is, the use of the black veil present on the 
title. This work will study the object and its use under a symbolic 
view and what this represents to the character that wears the veil 
and to the other characters from the community. It is not going to be 
forgotten a brief view on the effects that the use of this element by 
Mr. Hooper’s character has caused to his personal life and to the 
behavior of the whole town. At least, it is going to be risen 
possibilities that could have led the minister to decide to wear the 
black veil. 

KEYWORDS: Hawthorne, veil, symbolism 
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O VÉU 

Figura mais marcante do conto e presente desde o início, é o 

véu que traz toda a ação para a trama de Nathaniel Hawthorne, 

embora seja um objeto inanimado. A figura encoberta é, de fato, a 

única versão palpável que temos do reverendo Hooper. Sendo todas 

as descrições anteriores ao surgimento do véu apenas lembranças 

dos cidadãos da comunidade ou expostas pelo narrador. 

E é pela análise do significado simbólico desta figura central e 

indispensável para o enredo que começaremos o trabalho sobre o 

conto. Para isso, recorreremos ao auxílio das definições retiradas do 

“Dicionário de símbolos” de Chevalier e Gheerbrant e também a 

trechos do conto que, juntos, nos ajudarão a chegar um pouco mais 

perto do significado do uso do véu para a obra. “Chegar um pouco 

mais perto”, pois, uma vez que o significado não é revelado 

claramente na obra, a discussão estará sempre em aberto e não é a 

intenção deste trabalho indicar “verdades absolutas”, mas, sim, 

apresentar ideias e ferramentas para que cada um possa chegar a 

sua própria conclusão. 

A primeira definição traz que “Hijab, véu, quer dizer, em árabe, 

o que separa duas coisas. Então, véu significa – dependendo se é 

usado ou retirado – o conhecimento oculto ou revelado” (CHEVALIER; 

GHEERBRANT, 2009, 950). Com esta definição, vemos que o véu 

cumpre seu papel simbólico de ocultar o conhecimento, uma vez que 

o reverendo ao longo de toda a obra insiste em deixar claro que 

aquele pedaço de pano está sendo vestido por algum motivo, mas se 

recusa a compartilhar tal informação. E, tal qual o véu que nunca foi 

retirado, a verdadeira razão para seu uso, nunca foi revelada. 

Através de uma passagem do conto também vemos claramente 

a utilidade de seu uso para separar duas coisas, pois quando Hooper 

está lendo a Palavra em sua pregação nos é mostrado o 
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distanciamento, a separação entre o homem que a lê e o valor 

sagrado do que é lido, uma vez que o véu “lançou a sombra entre ele 

e a sagrada página, durante a leitura da Palavra” (HAWTHORNE, 

1987, 24) e sugere que isso tudo poderia ser uma tentativa do 

próprio reverendo de se esconder “Queria porventura o reverendo 

escondê-lo do Ser terrível ao qual se dirigia?” (HAWTHORNE, 1987, 

24) sinalizando já com um afastamento, inicialmente do homem com 

Deus. 

A segunda definição nos traz uma possibilidade oposta, já que 

“Na tradição cristã monástica, tomar o véu significa separar-se do 

mundo, mas também separar o mundo da intimidade na qual 

entramos numa vida com Deus” (CHEVALIER; GHEERBRANT, 2009, 

950). Juntando esta definição com o trecho onde Hooper, ao ser 

interrogado por Elisabete, diz que o véu será uma “triste sombra” que 

deve separá-lo do mundo vemos o desejo do reverendo de se afastar 

do mundo mortal para unir intimamente sua vida com Deus. Ainda 

que, sem perceber, o efeito não chegue a ser o esperado, uma vez 

que, como vimos no parágrafo anterior, a primeira coisa que 

acontece após o uso do véu é o início de um distanciamento de Deus 

representado pela sombra do véu nas páginas da Bíblia. 

O dicionário segue nos mostrando duas definições que se 

complementam, a primeira que diz que “O Corão fala do véu que 

separa os condenados dos eleitos” (CHEVALIER; GHEERBRANT, 2009, 

950) e que “Para os místicos, hijab, que designa tudo o que vela o 

alvo, significa a impressão produzida no coração pelas aparências que 

constituem o mundo visível e que o impedem de aceitar a revelação 

das verdades” (CHEVALIER; GHEERBRANT, 2009, 950). Tais 

definições já começam a nos mostrar um lado do reverendo que, por 

mais contraditório que possa parecer, só se revela quando ele passa 

a se velar com o véu. É a figura orgulhosa do humano reverendo que, 
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até então se apresentava quase que como uma figura santa para a 

comunidade tamanhas eram suas qualidades. 

O véu aqui se mostra como um objeto que separa Hooper, em 

sua visão um ser superior, dos outros humanos, pecadores e 

indignos. Separa o eleito dos condenados. Separação que vai ficando 

evidente cada vez mais no decorrer da trama, culminando no 

isolamento do reverendo que só passa a ter contato com a sociedade 

que o cerca para cumprir seus deveres religiosos. A mágoa que se 

acumula no peito de Hooper pelo isolamento forçado contribui ao 

impedi-lo de entender seu dever para com a sociedade e de exercer 

corretamente, ou, pelo menos, fazendo com que ele exerça suas 

obrigações em um nível abaixo do que seria capaz.  

Tal orgulho atinge seu auge na última fala do reverendo 

quando, em seu leito de morte ele declara que, ao olhar em torno de 

si tudo o que ele consegue ver em cada rosto é um véu negro 

idêntico ao dele, ainda que não materializado em pano. E é esta 

revelação do orgulho do reverendo que é endossada na última 

definição do simbolismo do véu que diz que “Em última instância, o 

véu pode então ser considerado mais um intérprete do que um 

obstáculo, ocultando apenas pela metade, convida ao conhecimento” 

(CHEVALIER; GHEERBRANT, 2009, 950). Tal convite nos é óbvio ao 

longo do conto, pois toda a história gira nas tentativas frustradas das 

pessoas da comunidade em entender e descobrir o que levou o “bom 

reverendo Hooper” a se tornar a temível pessoa com o véu que 

ninguém quer por perto. Não estivesse o reverendo usando o pedaço 

de pano, ninguém nunca ia perceber que ele queria passar uma 

mensagem e muito menos tentaria descobri-la com tanto esforço. E é 

nesse convite que, visando descobrir a razão, acabamos nos 

deparando com o pecado do orgulho que sempre esteve escondido no 

personagem e que só viria à tona após o véu surgir. 
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Concluímos, portanto, que o véu não possui uma única função, 

mas várias. É este pequeno pedaço de tecido que se mostra como o 

agente causador de um afastamento intencional entre Hooper e a 

sociedade, que culmina em uma exclusão de Hooper da mesma, 

tornando-o amargurado. Mas também é o véu o causador de um 

afastamento involuntário entre Hooper e Deus, através da 

amplificação de um pecado capital, o orgulho, no reverendo ao se 

achar superior aos outros e materializando este orgulho através de 

um símbolo. É este objeto inanimado também que, ao velar as 

verdades, nos atiça para buscá-las e nos mostra o que o reverendo 

queria esconder e não o que ele queria mostrar com seu uso. 

CAUSAS E EFEITOS DO USO DO VÉU 

Entrando na discussão mais famosa acerca do conto, isto é, o 

que teria levado o reverendo a vestir o véu, duas possibilidades se 

destacam como mais prováveis: culpa ou raiva. 

A ideia de culpa se sustenta no início do conto, quando é 

escolhido como tema do sermão o “pecado secreto, e àqueles tristes 

mistérios que escondemos até dos nossos queridos mais próximos, e 

que gostaríamos de esconder até da nossa própria consciência, 

esquecidos de que o próprio Ser onisciente bem poderia conhecê-los.” 

(HAWTHORNE, 1987, 24). Sermão este escolhido no mesmo dia em 

que há uma morte de uma garota, que tem seu espírito “visto” de 

mãos dadas com o reverendo por mais de uma pessoa da 

comunidade durante o enterro. Hooper demonstra também um 

grande sentimento por esta garota quando sua oração por ela é 

descrita como “uma oração muito terna, de derreter o coração; cheia 

de mágoa” (HAWTHORNE, 1987, 26). Levantando a possibilidade de 

que, de alguma forma, o reverendo estaria envolvido, 

involuntariamente, na morte da garota. 
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A ideia de raiva se sustenta na mesma percepção de um 

sentimento maior por parte do reverendo em relação à morta, 

demonstrações de um sentimento que, segundo Edgar Allan Poe, 

seria resultado de um relacionamento amoroso entre os dois, ainda 

que Hooper fosse comprometido com Elisabete, daí a mágoa com a 

morte da garota e a raiva gerada por sua morte, culminando no uso 

do véu como sinal de luto, mas também como um modo do 

reverendo se esconder do pecado de ter compromisso com Elisabete, 

mas também um relacionamento escondido com a morta. 

De fato, são essas duas mulheres, Elisabete e a morta, que 

ocupam um lugar especial em relação ao segredo e à comunidade. 

Elisabete é a única que realmente compreende o motivo do véu e, ao 

descobrir, ela mesma se vela cobrindo seu rosto com a mão e foge de 

Hooper, por outro lado, a morta é a única que “vê” o rosto do 

reverendo descoberto depois que ele põe o véu, pois, quando ele se 

abaixa para velar a morta, é dito que o véu se levantou de maneira 

que, estivesse viva, poderia ter a mulher visto o rosto do reverendo. 

Tal posição de destaque de ambas em relação ao mistério do véu 

fortalece a ideia de que Hooper poderia ter amado as duas, posto que 

uma é sabido que ele amou. 

Questionado por Elisabete, sobre o porquê do uso do véu, 

Hooper levanta exatamente a hipótese de mágoa por alguma morte 

“Se for sinal de luto – respondeu o Sr. Hooper – eu, talvez, como a 

maior parte dos mortais, tenha mágoas bastantes a serem tipificadas 

por um véu negro.” (HAWTHORNE, 1987, 30), mas não descarta a 

possibilidade de culpa por um pecado ou alguma outra tristeza oculta 

até mesmo para os leitores do conto “Se é de tristeza que escondo o 

rosto, há para isso motivo suficiente – respondeu simplesmente. – E 

se o cubro por causa de algum secreto pecado, qual o mortal que não 

poderia fazer o mesmo?” (HAWTHORNE, 1987, 30). 
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Seja qual for a razão para seu uso; culpa, tristeza, mágoa ou 

qualquer outro sentimento; é um motivo muito forte, pois é dito que 

a antipatia do próprio reverendo pelo véu era tamanha que chegava 

ao ponto “de nunca passar em frente de um espelho nem parar para 

beber na bacia tranqüila de uma fonte, não fosse ele assustar-se ao 

ver sua imagem refletida na calma superfície” (HAWTHORNE, 1987, 

31). 

Esta abominação por espelho ou qualquer superfície que 

poderia refletir sua imagem dá uma força maior à ideia de o véu ser 

devido a um pecado muito grave por parte do reverendo, pois é 

sabido o valor simbólico do espelho como o objeto que reflete “a 

verdade, a sinceridade, o conteúdo do coração e da consciência” 

(CHEVALIER; GHEERBRANT, 2009, 393). Com isso, fugir do espelho 

seria fugir da própria consciência, fugir do pecado que ninguém mais 

sabe que foi cometido, mas que ele, no entanto, sabe. Falta grave 

que Deus também sabe, justificando a frase que aparece nas 

primeiras páginas do conto e já citada aqui em que o autor sugere 

que ele poderia estar tentando se esconder de Deus. 

Encerrando a discussão da causa, citamos a explicação final 

dada pelo próprio Hooper em seu leito de morte: 

Quando o amigo mostrar o seu mais íntimo refolho ao 
amigo; quando o amante fizer o mesmo a seu amado 
ou amada; quando o homem não se encolher debalde 
diante do olhar do seu Criador, entesourando com 
repugnância o segredo do seu pecado – então 
acreditem-me um monstro por causa desse símbolo sob 
o qual vivi e sob o qual vou morrer! Olho em torno de 
mim, e eis que vejo em cada rosto um véu negro, igual 
ao meu! (HAWTHORNE, 1987, 35) 

Se por um lado temos o mistério a cerca do que levou 

verdadeiramente o reverendo a usar um véu, por outro, temos 

claramente expressos no conto as consequências do uso do mesmo. 
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Logo de início, vemos uma consequência natural e, 

aparentemente, até inofensiva que é um burburinho provocado pelo 

espanto e curiosidade. Esta reação é descrita de forma tão natural 

que nos é dito que o senhor Hooper sequer notou a perturbação de 

seus fiéis. Porém é nesta reação que começamos a ver o quão 

destrutiva seria a influência do véu na vida de todos, pois tal 

burburinho se dá dentro da Igreja, na hora da missa, momento e 

local onde o esperado é um decoro e um silêncio por parte de todos. 

O próprio cenário nos anuncia de início o estrago que a atitude 

de se velar causaria, pois, antes do véu, o cenário é descrito como 

alegre e colorido:  
Os velhos da aldeia vinham curvados pela rua afora. 
Crianças, de rostos risonhos, caminhavam alegremente 
ao lado dos pais, ou arremedavam um andar mais 
austero, cônscias da dignidade de seus vestidos de 
domingo. Solteirões alinhados olhavam de soslaio para 
as bonitas garotas, imaginando que o sol domingueiro 
as fazia ainda mais bonitas do que nos dias da semana 
(HAWTHORNE, 1987, 22) 

No entanto, basta aparecer o véu que tudo fica inadequado, 

pesado e escuro, como visto três páginas depois quando “No fim do 

culto, o povo precipitou-se para fora em vergonhosa confusão, 

ansioso por expandir o seu espanto recalcado, e consciente de uma 

alma mais leve no momento em que perdeu de vista o negro véu do 

pregador” (HAWTHORNE, 1987, 25) 

O que se segue a essa mudança inicial é um distanciamento 

cada vez maior de ambas as partes, o reverendo e a comunidade. 

Distanciamento que fez com que todos achassem que “o bom Sr. 

Hooper era irremediavelmente um bicho-papão.” (HAWTHORNE, 

1987, 31). Efeito este de transformação que era reconhecido por 

muitos como algo sem sentido, como podemos ver quando um dos 

habitantes diz à sua esposa “Mas a parte mais estranha dessa 

extravagância, é o efeito que causa até mesmo num homem 
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equilibrado como eu. O véu preto, embora cubra apenas o rosto do 

nosso pastor, influencia toda a sua pessoa, torna-o fantasmagórico 

da cabeça aos pés”. 

Este distanciamento chega ao ponto de que o reverendo é 

forçado a se privar de sua vida normal como é retratado quando nos 

é dito que ele “Já não podia andar tranqüilamente na rua, tão cônscio 

ficava de que os mansos e os tímidos o evitavam, e que os outros 

faziam exibição de dureza atirando-se em seu caminho.” 

(HAWTHORNE, 1987, 31) e é obrigado até a “desistir do seu 

costumeiro passeio vespertino ao cemitério, pois quando ele se 

debruçava pensativamente no portão, rostos surgiam por detrás dos 

túmulos, espiando-lhe o véu” (HAWTHORNE, 1987, 31). 

Essa exclusão e exílio impostos ao reverendo Hooper pela 

própria comunidade a que ele tanto serviu e sempre quis bem acaba 

despertando em Hooper uma faceta até então impossível de se 

imaginar dado o homem que ele era, a de um homem ressentido e 

raivoso ao ponto de gritar com sua comunidade em seu leito de 

morte para expor toda a sua mágoa guardada em vida, no trecho 

abaixo: 

Por que tremeis apenas quando estais diante de mim? 
– gritou ele, voltando a face velada para o círculo de 
espectadores. – Tremei também vós, uns diante dos 
outros! Os homens me evitaram, as mulheres não 
tiveram dó de mim, e à minha vista as crianças 
gritavam e fugiam – tão-somente por causa do meu 
véu negro? (...) e eis que vejo em cada rosto um véu 
negro, igual ao meu (HAWTHORNE, 1987, 35) 

As conseqüências do uso do véu acabam sendo mais graves e 

afetando mais a pessoa do Hooper que acaba, de fato, adquirindo 

aspectos sombrios como raiva e mágoa, ainda que seja descrito como 

alguém que levou uma vida que não pode ser vítima de nenhuma 

reprovação de outros. Contraditoriamente, ainda que ninguém 

pudesse reprová-lo, foi ele a vítima de penas muito pesadas impostas 
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pela sociedade. O véu termina por mostrar não só a falha do orgulho 

de Hooper, mas também mostra a falha de uma sociedade 

preconceituosa. 

NOVA QUESTÃO 

Para finalizar, gostaria de deixar lançada uma questão. Questão 

esta que não visa ser respondida agora neste trabalho, almeja 

apenas erguer uma nova possibilidade para outros estudos na obra. 

O trecho final do conto nos diz: 

Enquanto os ouvintes se afastavam uns dos outros 
mutuamente assustados, o Padre Hooper caiu no 
travesseiro – cadáver velado, com um débil sorriso 
ainda a flutuar-lhe nos lábios. Ainda velado, deitaram-
no no caixão, e como um cadáver velado conduziram-
no para o túmulo. A relva de muitos anos cresceu e 
murchou sobre aquele túmulo; a pedra tumular se 
cobriu de musgo, e o rosto do bom Sr. Hooper virou 
pó; mas ainda hoje sente-se pavor à idéia de que ele 
apodreceu debaixo do negro véu que lhe cobria o rosto 
(HAWTHORNE, 1987, 35)  

O reverendo Hooper “apodreceu debaixo do negro véu que lhe 

cobria o rosto”. O que de fato isso nos diz? Seria a intenção do autor 

dizer apenas que, como qualquer humano morto, o corpo do 

reverendo apodreceu e, por ter sido enterrado com o véu, teria 

apodrecido debaixo do véu? Ou seria mais uma figura simbólica 

usada pelo autor nos dizendo que o verdadeiro apodrecimento de 

Hooper se deu em vida, quando vestiu e manteve o véu até o fim? 

Um apodrecimento fruto da exclusão que ele sofreu da comunidade e 

do pecado do orgulho, alimentado cegamente pelo reverendo como 

uma virtude. Um apodrecimento que causou sua morte em vida? 
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EDGAR ALLAN POE E O INSÓLITO:  
UMA ANÁLISE DO CONTO “THE BLACK CAT” 

DA CUNHA, Silvia Emilia de Jesus Barbosa56 

RESUMO: O Insólito se fez presente na obra de escritores 
americanos, tais como Nathaniel Hawthorne em seu intrigante “The 
minister’s black veil”, e Edgar Allan Poe no conto “The Black cat” que 
analisarei ao longo deste trabalho. A representação do inusitado em 
Poe segue uma linha de interpretação capaz de prender a atenção do 
leitor. Uma vez que os fatos existentes na narrativa são todos 
essenciais para a construção do conto, Poe faz uso de ironias em 
detalhes da estória e de uma atmosfera de mistério que permeia o 
conto. Agindo assim, o autor conseguiu imprimir sua marca peculiar 
em “The black cat”. O Insólito a ser analisado no conto foi separado 
em três categorias: personagens, atmosfera e cenário. As 
considerações teóricas terão como embasamento os escritos de 
Cleanth Brooks em seu livro “Understanding Fiction”. A interpretação 
do conto e sua análise serão feitas por mim, utilizando como luz as 
aulas de Literatura Americana I ministradas pela professora Michela 
Rosa di Candia, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

PALAVRAS-CHAVE: Insólito, personagens, atmosfera, cenário. 

ABSTRACT: The Unusual was present in the work of American 
writers such as Nathaniel Hawthorne in his intriguing "The minister's 
black veil", and Edgar Allan Poe in the short story "The Black Cat" 
which I shall discuss in this work. The representation of the unusual 
in Poe follows a line of interpretation capable of holding the reader's 
attention. Since the existing facts in the narrative are all essential to 
building the story, Poe uses irony in the story and details of an 
atmosphere of mystery that permeates the short story. In so doing, 
the author managed to make his peculiar mark in "The black cat". 
The Unusual being studied in the short story was separated into three 
categories: characters, setting and atmosphere. Theoretical 
considerations will have as its foundation the writings of Cleanth 
Brooks in his book "Understanding Fiction". The interpretation of the 
story and its analysis will be made by me, being illuminated by the 
American Literature I classes taught by Professor Michela Rosa di 
Candia, at Federal University of Rio de Janeiro. 

KEYWORDS: Unusual, characters, atmosphere, setting. 
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O INSÓLITO 

Insólito. Uma palavra expressive que abarca e resume muitos 

outros vocábulos. Podemos defini-la como a representação do 

mistério, do inusitado, do surpreendente e do inacreditável. O Insólito 

também pode ser tido como o contrário do que é sólito, sendo assim 

algo que não ocorre habitualmente e que é oposto às regras e ao 

usual. Tal intepretação, contudo, poderia dar margem ao pensamento 

de que o Insólito é algo que acontece raramente, mas em minha 

opinião o que ocorre em “The black cat” é justamente o contrário: o 

Insólito é recorrente e perpassa todo o conto. Desde o momento em 

que o narrador-personagem apresenta os fatos narrados como uma 

mera sucessão de eventos, até o derradeiro e trágico desfecho do 

conto. 

A seguir, tratarei do Insólito e como este se apresenta nos 

personagens, na atmosfera e no cenário do conto. 

O INSÓLITO E OS PERSONAGENS 

“But, obviously, a story cannot start at its absolute beginning.” 

(BROOKS, 1960, 646). Partindo desta afirmação, entende-se que um 

conto não começa necessariamente no momento em que o leitor 

pousa os olhos no primeiro parágrafo do texto. As informações 

preliminares que um leitor tem sobre determinado assunto, assim 

como suas experiências vividas, são fatores cruciais para que o conto 

seja entendido. Por este estilo de narrativa ter como característica o 

seu tamanho enxuto, toda e qualquer informação dada sobre um 

personagem é de extremo valor. O personagem é quem dita o quanto 

de background information sobre ele é necessário, mas é certo que 

um pouco de introdução ao mundo que será exposto nas linhas dos 

livros é vital para a compreensão do texto. 
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“...character is action.” (BROOKS, 1960, 656). Em “The black 

cat” percebemos o quanto que a afirmação de Brooks sobre o 

personagem ser ação é fundamental, pois neste conto o personagem 

masculino (que é o narrador-personagem) descreve ações que 

tentam justificar suas práticas e que acabam por apresentá-lo 

psicologicamente. 

Este personagem sem nome protagoniza o conto ao lado de 

Pluto, o gato preto. Numa genial inversão de papeis, Poe destituiu 

todos os personagens humanos de nome, fazendo com que apenas o 

felino do conto tivesse identidade. A falta de identificação do homem, 

porém, de forma alguma diminui sua importância na narrativa. Sob a 

falta de identidade em sua pessoa, o narrador-personagem comete 

crimes e outras atividades suspeitas. Em minha opinião, Poe pode ter 

desejado demonstrar a partir disto como o ser humano pode ser cruel 

quando não está sob a luz dos holofotes, quando não se sabe quem 

sua pessoa realmente é. 

O Insólito no personagem masculino reside em todas as suas 

ações. Logo no primeiro parágrafo, por exemplo, há a negação de sua 

evidente loucura com a seguinte declaração feita pelo mesmo: “Yet, 

mad am I not” (POE, 1975, 223). A inversão do verbo to be 

argumenta o quanto ele quis enfatizar que não era louco. Resoluto, o 

personagem tenta demonstrar o quanto que sua sanidade mental não 

foi prejudicada por nenhuma de suas atividades. Todos os crimes não 

passaram de uma simples sucessão de eventos naturais, como 

podemos ver no trecho a seguir: “I detail with awe, nothing more 

than an ordinary succession of very natural causes and effects.” 

(POE, 1975, 223). 

A vida deste homem, no entanto, nem sempre foi assim. Sua 

infância foi marcada pela docilidade de caráter e afeição especial por 

animais domésticos. A reviravolta se deu quando anos mais tarde, 

depois de casado, recebeu de presente de sua esposa um gato preto. 
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O fantástico aparece no conto a partir da menção de que gatos pretos 

seriam, na realidade, bruxas disfarçadas. Nota-se também as 

surpreendentes características humanas que compunham a descrição 

do animal: sagacidade espetacular e inteligência fora do comum. 

Tudo isto faz com que o leitor também fique em dúvida sobre o gato 

ser, ou não, uma bruxa transfigurada. Um dos trunfos de Poe em 

“The black cat” é o de instigar a mente do leitor, fazendo com que 

permaneça no ar a dúvida ao longo do texto sobre a personificação 

exagerada do animal ser, de fato, um traço de magia além dos 

poderes humanos. 

De acordo com Brooks, quando um escritor pensa em um 

personagem, tal criação não pode ser estática. Mudanças são 

necessárias e, portanto, o personagem está sujeito a possíveis 

alterações em seu rumo ao longo de um conto. Em “The black cat” há 

um fator preponderante para a construção do Insólito em sua faceta 

sobrenatural. Como já foi mencionado anteriormente, a aquisição do 

gato preto foi um fator de destaque na vida do narrador-personagem. 

Há, porém, algo que muda radicalmente o comportamento do homem 

doce e amável. O consumo exagerado de bebidas alcoólicas fez com 

que sua personalidade se alterasse, tornando-o um homem violento 

com a esposa e com os animais. 

Pluto, o gato preto, a princípio não experimentou da fúria de 

seu dono. Todavia, numa noite em que o narrador-personagem 

retornou para o lar após a bebedeira usual, desenrola-se um episódio 

interessante que evidencia o Insólito no conto. Observe no trecho a 

seguir: “The fury of a demon instantly possessed me. I knew myself 

no longer. My original soul seemed, at once, to take its flight from my 

body; and a more than fiendish malevolence, gin-nurtured, thrilled 

every fibre of my frame.” (POE, 1975, 224). O homem infringiu 

contra o animal um machucado no olho, e Pluto, que até então não 

conhecia a fúria de seu dono, passou a senti-la. No trecho destacado 

O insólito em Língua Inglesa – Simpósios – Dialogarts – ISBN 978-85-86837-88-3 



305 

 

do conto podemos ver claramente a menção ao sobrenatural. Teria o 

homem sido possuído por uma força diabólica que o fez praticar tal 

maldade? Se levarmos em conta o fato de que o homem não se 

reconheceu quando machucou o animal, podemos admitir que ele 

talvez estivesse com sua alma possuída por um demônio. 

O Insólito no personagem masculino se dá a partir da frieza 

com que executa suas vítimas e pela forma com que seu caráter foi 

adulterado. Suas características mentais são bem delineadas e suas 

atitudes, apesar de insanas, também. Podemos notar isso no 

seguinte trecho: “Goaded by the interference into a rage more than 

demoniacal, I withdrew my arm from her grasp and buried the axe in 

her brain. She fell dead upon the spot without a groan.” (POE, 1975, 

228). Neste trecho destacado podemos notar como a referência ao 

que é demoníaco (no caso, a fúria do personagem) o possuiu para 

que ele executasse a esposa de maneira brutal. A narração do evento 

é feita como se fosse algo natural e óbvio. A mulher do narrador-

personagem não tem importância e teve que ser eliminada, pois 

estava atrapalhando o marido. 

Sobre a personagem feminina do conto, podemos informar que 

compartilha com seu marido o amor e a afeição pelos animais. Assim 

como o esposo, ela não possui nome e novamente eu afirmo que esta 

decisão de Poe não deve ter sido feita ao acaso. Diferentemente de 

outros escritores, Poe não acreditava em inspiração, mas sim em 

planejamento, de forma que o final de uma estória já deveria estar 

definido antes mesmo do autor começar a escrevê-la. 

A verdadeira intenção de Poe ao ocultar o nome de outro 

personagem não tem como ser conhecida. É possível, no entanto, 

especular sobre a razão de Poe para isso. Comentei anteriormente 

sobre o personagem masculino não ter nome como sendo uma 

declaração implícita de Poe de que sem as revelações de identidade, 

alguém poderia cometer atrocidades. Na personagem feminina, 

Flávio Garcia, Marcello de Oliveira Pinto, Regina Silva Michelli (orgs.) 



306 

 

contudo, isto não se aplica. Ela não cometeu nenhum crime nem 

maldades. Foi assassinada porque tentou impedir que o marido 

matasse o gato preto. A razão para sua falta de identidade, em minha 

opinião, reside no fato da personificação exagerada dada ao gato 

preto. Como a estrutura do conto é por si só pequena, todos os 

detalhes são importantes para a compreensão do mesmo. 

A personagem feminina chama a atenção para as características 

humanas de Pluto, e é neste instante que o fantástico aparece na 

personagem. Ela também menciona que gatos pretos seriam bruxas 

sob disfarce. Há Insólito na afirmação da personagem sobre Pluto, 

pois se partirmos do pressuposto de que bruxas não existem, um 

gato nunca poderia ser uma bruxa disfarçada. 

Sobre o gato preto, notamos toda a superstição que envolve 

este tipo de animal. Até hoje, alguns acreditam que é má sorte cruzar 

com gato preto na rua. Poe, certamente, deve ter se utilizado desta 

crença ao escolher o animal para ser protagonista do conto. Em “The 

black cat”, o gato possui características humanas e é o único 

personagem a ter nome: Pluto. 

O animal é morto enforcado por seu próprio dono e na mesma 

noite, logo após este ocorrido, a casa do narrador-personagem pega 

fogo. Seria Pluto realmente uma bruxa que resistiu ao enforcamento 

e se vingou ateando fogo na casa? O mistério em torno deste 

incidente faz com que o Insólito se manifeste em particular neste 

trecho do conto. 

O narrador-personagem adquire, mais tarde, outro gato cuja 

similaridade com o primeiro é impressionante. O surpreendente neste 

fato evidencia o Insólito. Se uma bruxa pode resistir a uma morte na 

forca, é certo que ela também possa se transfigurar novamente em 

gato preto. A única diferença existente entre Pluto e o segundo gato 

preto seria uma mancha branca, que chama a atenção da 

personagem feminina do conto, como conferimos a seguir: “My wife 
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had called my attention, more than once, to the character of the 

mark of white hair, of which I have spoken, and which constituted the 

sole visible difference between the strange beast and the one I had 

destroyed.” (POE, 1975, 227). O inusitado é presente tanto no 

primeiro gato, por causa de sua inteligência sobrenatural, quanto no 

segundo gato por permanecer a dúvida se este seria uma reaparição 

do primeiro animal. 

O que leva o leitor a crer que o segundo animal poderia ser 

Pluto é o fato da mancha branca se revelar como sendo a sombra de 

uma forca. Esta coincidência provocou uma reflexão no narrador-

personagem. Como um animal conseguiria controlá-lo, fazendo com 

que ele inclusive sentisse medo de um ser doméstico? Neste ponto, 

percebe-se como o inusitado realmente conseguiu afetar a vida do 

personagem masculino e chego a cogitar que ele de fato deveria 

desconfiar de que havia algo estranho com o gato, afinal não haveria 

outra razão para o narrador-personagem se sentir assustado. 

Concluindo as exposições feitas acima, deduzo que o Insólito se 

manifestou de diversas formas nos personagens do conto e que todos 

os personagens estiveram ligados aos gatos pretos para que o 

Insólito ocorresse. O gato preto, definitivamente, é o grande 

protagonista do conto. 

O INSÓLITO E A ATMOSFERA 

“What we call the atmosphere of a story – and the word is a 

loose metaphor for the total feel or mood of a story – is the product 

of all the other factors, of the nature of the plot, of setting, of 

character delineation…” (BROOKS, 1960, 649). É com esta definição 

de Brooks sobre o que seria a atmosfera de um conto que eu inicio 

este parágrafo. Todas as características existentes no conto são 

importantes para que a atmosfera do mesmo seja construída. 
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Em “The black cat” a atmosfera de mistério permeia o conto 

desde o começo até seu fim. Este fato é importante para demonstrar 

o que Poe declarava sobre a importância de se ler contos de uma vez 

só. Já que todas as facetas de uma estória estão interligadas 

proporcionando melhor entendimento da mesma para o leitor, é 

necessário que a leitura não seja interrompida, pois se isto ocorrer 

perde-se na qualidade do conto e na interpretação que o receptor 

fará do mesmo. As coisas mundanas não deveriam interferir na 

atmosfera do conto fazendo com que o leitor se desviasse de seu 

objetivo que é perseguir a estória até o fim. 

No conto, a atmosfera pesada e de mistério existe a partir dos 

acontecimentos que se desencadeiam ordenadamente. O leitor é 

capaz de ter estas sensações a partir das descrições existentes. 

Repare no trecho a seguir: “It is impossible to describe or to imagine 

the deep, the blissful sense of relief which the absence of the 

detested creature occasioned in my bosom.” (POE, 1975, 229). Neste 

trecho, é descrito como o narrador-personagem se sentiu após o 

segundo gato ter desaparecido imediatamente após o assassinato da 

esposa do personagem masculino. A leveza tomou conta de seu ser e 

ele pôde, inclusive, dormir após ter matado sua esposa com uma 

machadada. O coração frio do personagem masculino não se 

importou com a morte de mais uma vida, e para ele tanto importava 

se mataria um animal ou um ser humano. A morte simplesmente não 

parecia incomodá-lo e havia se tornado algo banal. 

É interessante notar como a dúvida se faz presente na 

atmosfera do conto. A todo instante o leitor é abordado com novas 

questões que o fazem reconsiderar seu ceticismo em relação ao que é 

tido como “superstição”. Vemos isto quando o leitor fica em dúvida se 

o gato seria realmente uma bruxa disfarçada, se o segundo gato de 

fato seria a reaparição do primeiro, se o homem foi realmente 

possuído por uma força maligna ou se tudo não passou de influência 
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das bebidas alcoólicas. O Insólito ocasionando a dúvida também se 

revela em outras partes do texto que estão relacionadas ao cenário 

em si, e que tratarei mais adiante. 

Por fim, destaco que a atmosfera de um conto, seja qual for o 

escritor, me parece um tanto abstrata, pois diz respeito a diversos 

elementos da narrativa que trabalham em parceria para a formulação 

de sensações no leitor. Pensando, no entanto, que se eu sinto algo 

este algo é real para mim, logo a atmosfera de um conto é uma 

abstração que se concretiza no imaginário de cada um ao decodificar 

e interpretar o que foi escrito. 

O INSÓLITO E O CENÁRIO 

“...the setting of a story can have a more direct relation to the 

general meaning of a story.” (BROOKS, 1960, 649). Para Brooks, o 

cenário pode refletir sentimentos e o escritor deve apenas selecionar 

o que é significante para o propósito final da estória. Quando li “The 

black cat” imaginei um cenário escuro, misterioso e isolado. Como 

pude notar, não há a menção de vizinhos ou de familiares e a solidão 

é intensificada quando a personagem feminina e Pluto são mortos e 

quando o segundo gato desaparece. 

Um dos cenários do conto é a casa dos personagens. Neste 

local, logo após a morte de Pluto, um incêndio inesperado consome a 

residência. A única parte da casa que resistiu em pé foi uma parede. 

É estranho como apenas a única parte que sobreviveu ao incêndio foi 

justamente a que proporcionou o Insólito no que diz respeito ao 

cenário. Algumas pessoas se reuniram ao redor da casa para 

observar os estragos e o Insólito é registrado em suas exclamações 

quando observam a parede que resistiu. Observe no trecho a seguir: 

“About this wall a dense crowd were collected, and many persons 

seemed to be examining a particular portion of it with very minute 
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and eager attention. The words “strange!” “singular!”, and other 

similar expressions, excited my curiosity.” (POE, 1975, 225). 

Na parede havia a figura em relevo de um gato com uma corda 

enrolada no pescoço. Seria apenas uma coincidência causada pelas 

cinzas, ou o gato teria sido mesmo o causador da destruição da casa? 

Por que a casa não foi completamente destruída? Para intrigar o 

leitor, Poe inseriu esta questão no cenário para que pensássemos que 

o gato (no caso, a bruxa que se transfigurara) teria impresso sua 

marca no ambiente familiar, sendo uma eterna lembrança para o 

personagem masculino. 

O Insólito no cenário do conto “The black cat” pode fazer com 

que pensemos que o incêndio foi proposital, e que tinha como 

intenção matar o dono da casa. Com a destruição da casa e a 

sobrevivência dos habitantes desta, há a mudança para outra 

residência. Neste novo lar, é morta a mulher do narrador-

personagem e a casa é testemunha de tal crueldade. A personagem 

feminina depois de morta é emparedada na própria casa, e 

surpreendentemente o leitor descobre que o segundo gato preto foi 

emparedado junto. O Insólito neste caso ocorre mais uma vez, visto 

que o animal não morreu durante o tempo em que esteve preso 

dentro da parede. O animal poderia manipular a casa para que esta 

não o atacasse? Não se pode saber, e este é mais um dos trunfos de 

Edgar Allan Poe, pois este escritor conseguiu inserir questionamentos 

e deduções de interpretação ao longo do conto, não interessando 

qual fosse o elemento da narrativa. 
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ABRACADABRA... VOILÀ! C’EST CARTER57 

TRAJANO, Fabio Jarbeson da Silva58 (UERJ) 
lightuniverse@hotmail.com 

RESUMO: O objetivo deste artigo é analisar o que há de mais insólito 
na transgressão das fronteiras entre o mágico e o real praticada por 
Angela Carter em Nights at the Circus (1984) e Wise Children (1991). 
Através de uma pesquisa comparativa entre a história do realismo 
mágico e o caráter idiossincrático do uso que Carter faz do mesmo, 
observa-se consideravelmente a extensão e a natureza do dialogismo 
praticado nesta apropriação, bem como o caráter insólito do uso que 
Carter faz do gênero ao desvelar mecanismos patriarcais por meio de 
uma retratação alternativa do ‘real’ que todo o tempo impele o leitor 
a se perguntar: “fato ou ficção?” A principal contribuição deste artigo 
está em sua tentativa de fornecer um melhor entendimento do 
gênero e de seu poder político à luz do uso peculiar que Carter faz do 
mesmo. Do mesmo modo, mostrar de que forma o realismo mágico 
pode contribuir para fortalecer e dar voz àqueles que são política ou 
culturalmente relegados às margens, tal qual historicamente o foi e 
de alguma forma ainda o é o sujeito feminino. 

PALAVRAS-CHAVE: Pós-modernismo, Realismo mágico, sujeito 
feminino. 

ABSTRACT: The aim of this article is to analyse the most unusual 
aspects in the transgression of borders between magic and real put at 
work by Angela Carter in Nights at the Circus (1984) and Wise 
Children (1991). By means of a comparative research taking into 
account magical realism’s history and Carter’s idiosyncratic use of the 
genre, it becomes considerably clear the extension and nature of the 
dialogism performed in this appropriation, as well as the very 
particular way in which Carter uses the genre to disclose patriarchal 
devices through an alternative portrayal of the ‘real’ which all the 
while impels the reader to wonder: “fact or fiction?” The main 
contribution of this article lies in its attempt to furnish a better 
understanding of the genre and its political power in the light of the 
peculiar manner Carter uses it. In the same way, to show in which 
way magical realism can contribute to empower and give a voice to 

 
57 Com exceção das citações da Profa. Dra. Irlemar Chiampi e da Grande Enciclopédia Delta Larousse, 
todas as demais são versões minhas traduzidas do inglês. 
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those who are politically or culturally relegated to the outskirts, such 
as the female subject has historically been and somehow still is. 

KEYWORDS: Postmodernism, Magical realism, female subject. 

O termo ‘realista mágico’ pode muito 
bem ter sido inventado para 
descrever Angela Carter 59 
John Haffenden 

Fato ou ficção? Esta é inegavelmente a característica atmosfera 

de dúvida e incerteza uma vez que o leitor embarca nas 

extraordinárias jornadas narradas nas duas últimas obras de Angela 

Carter: Nights at the Circus (1984) e Wise Children (1991). Desde o 

princípio, o primeiro romance promete ser aventuresco e permeado 

por ares de mistério tendo em vista que ele se inicia com os 

incidentes mais estranhos enquanto Jack Walser, um jornalista 

céptico obcecado em definir e fixar a realidade por meio de seu 

discurso jornalístico masculino, entrevista a aerialiste Fevvers, que 

está longe de ser um modelo de feminilidade vitoriano. Seguindo o 

mesmo estilo, Wise Children se mostra um romance espantoso por 

conta da energia exuberante com a qual as septuagenárias irmãs 

gêmeas Dora e Nora lidam com um dia tumultuado e agitado, 23 de 

abril, no qual paternidades são questionadas à medida que vários 

aniversários são celebrados – das irmãs Chance, do pai e do tio delas, 

e de Shakespeare –, em um surpreendente e fluido ir e vir temporal 

que compreende três gerações da trupe teatral dos Hazards e seu 

muito peculiar múltiplos partos de gêmeos. De fato, ambas as obras 

são dotadas da maneira hábil e particular de Carter de entrelaçar o 

mágico e o real de tal forma que parece não haver mais sentido em 

distinguir a realidade da fantasia. 

Invariavelmente relacionado a escritores latino-americanos tais 

como Alejo Carpentier, Gabriel García Márquez e Jorge Luis Borges, 
 

59 Haffenden: 1985, p. 76. 
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que em maior ou menor extensão exercem uma considerável 

influência sobre as últimas obras de Carter (Newman: 1986, p. 1), tal 

estratégia narrativa é normalmente chamada de realismo mágico, um 

dos gêneros literários com os quais Carter é quase sempre associada 

ao ponto de, como Helen Carr afirma: “[o]s romances de Carter se 

tornaram muito mais aceitos na Grã-Bretanha após a descoberta do 

realismo mágico sul-americano: os leitores dela descobriram que ela 

estava escrevendo em um gênero que podia ser identificado” (Carr: 

1989, p. 7). 

Por questionar o reino do ‘real’ e suas inerentes pretensões de 

verdade – portanto, encorajando a relatividade –, o realismo mágico 

mostra ser uma arma cultural e política muito útil que Carter usa a 

fim de, através da coexistência do mágico e da realidade cotidiana no 

mesmo nível, mostrar “que as representações criam ao invés de 

refletir a realidade” (Bertens: 1995, p. 11). 

Efetivamente, este gênero é muito pós-moderno no modo como 

ele opera tanto “dentro como fora da estética do realismo” 

(Chamberlain: 1986, p. 17), um atributo tipicamente pós-moderno 

que está totalmente de acordo com a natureza contendedora do 

realismo mágico. Afinal de contas, o próprio realismo mágico é um 

termo oximorônico: 

Um dos traços principais do gênero é a ruptura de 
discursos dominantes a partir de seus cernes. O uso 
que Carter faz do realismo mágico em Nights at the 
Circus é inquestionavelmente atrelado ao feminismo do 
romance, já que uma perspectiva ‘ex-cêntrica’ da 
realidade mostra que essa realidade é centrada em 
valores patriarcais e modelos estabelecidos de 
identidade de gênero (Johnson: 2007, p. 77). 

Essa é precisamente a provação que Walser encara desde o 

começo: ele é o portador de um discurso patriarcal jornalístico que se 

propõe relatar a ‘verdade’, o que é ‘real’, e isso é solo fértil para a 

relativização do que é fato e ficção operada pelo realismo mágico. 

Flávio Garcia, Marcello de Oliveira Pinto, Regina Silva Michelli (orgs.) 



314 

 

Prova disto é a determinação de Walser de manter seu cepticismo 

apesar da “mágica cênica que perpassa a apresentação de Fevvers”: 

“[...] ele ficou temporariamente perdido, teve de ser rápido para se 

achar novamente, quase perdeu o controle, mas conseguiu agarrar 

seu ceticismo quando este já se ia por sobre a bancada do camarote 

da imprensa” (Carter: 1993a, p. 16). Tanto o é que o que se segue é 

a avaliação completamente impassível que Walser faz do número de 

Fevvers. No entanto, não demora muito para que Fevvers e Lizzie, 

em uma atitude não muito apropriada no que diz respeito aos papéis 

vitorianos, assumam a caneta fálica e interpolem sua voz na versão 

dos fatos segundo Walser (Carter: 1993a, p. 32, 54). E é desta forma 

que “textos mágico-realistas nos convidam a olhar além dos limites 

do que é reconhecível [...] o realismo mágico é verdadeiramente pós-

moderno em sua rejeição dos binarismos, racionalismos, e 

materialismos redutivos da modernidade ocidental” (Zamora: 1995, 

p. 498). 

Embora esta estratégia narrativa seja principalmente 

reconhecida nos dias de hoje como realismo mágico (magical 

realism), ela é por vezes erroneamente chamada por alguns autores 

de magic realism ou realismo maravilhoso, ou então os três termos 

são usados alternadamente. Entretanto, é digno de nota que estes 

outros dois termos na maior parte das vezes fazem referência a 

lugares e períodos cronológicos distintos que por fim desembocariam 

no que é hoje chamado realismo mágico. O que é importante se 

observar, porém, é como Carter também dialoga com estes 

diferentes momentos da formação do gênero. 

Para começo de conversa, o realismo mágico não provém da 

literatura, mas de outra arte, da pintura. Também chamado ‘pós-

expressionismo’ a princípio, o termo magic realism é cunhado em 

1925 pelo alemão Franz Roh com o propósito de dar início a uma 

nova forma de pintura diferente da do expressionismo, já que o 
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mesmo “mostra uma preferência exagerada pelo fantástico, pelo 

extraterreno, por objetos remotos” (Roh: 1995, p. 16). De acordo 

com Roh, “com a palavra ‘mágica’, em oposição a ‘místico’, desejo 

indicar que o mistério não descende ao mundo representado, mas 

antes se esconde e palpita por detrás dele” (Ibid). Claro que Roh não 

estava desatento ao fato de que seu pós-expressionismo também 

divergia da estética do realismo: “[...] este novo mundo de objetos 

ainda é estranho à atual ideia de realismo. Como ele estupefaz a 

retaguarda e parece para ela quase tão inapropriado como o próprio 

expressionismo!” (Ibid, p. 17). Além do mais, apesar de sua 

consciência de que seu movimento artístico estava um tanto ligado 

ao surrealismo, ele sabia que o mesmo era distinto “devido ao foco 

do magic realism no objeto material e na real existência das coisas no 

mundo, em oposição à realidade mais cerebral e psicológica 

explorada pelos surrealistas” (Bowers: 2005, p. 12). Em outras 

palavras, o surrealismo difere do magic realism porque ao contrário 

da realidade material perceptível que o magic realism retrata, o 

surrealismo se apoia principalmente no irreal fornecido pela 

imaginação e pela mente em uma tentativa de descrever os aspectos 

psicológicos dos seres humanos. 

De modo geral, a verdade é que embora o futuro reservasse 

novas possibilidades para o magic realism, o mesmo já continha 

várias características mais que claras do atual realismo mágico em si. 

Por exemplo, no que pode ser considerado seu manifesto pelo magic 

realism, Roh declara que este “dota todas as coisas de um significado 

mais profundo e revela mistérios que sempre ameaçam a segura 

tranquilidade de coisas simples e ingênuas: corpos excessivamente 

grandes repousando com o peso de blocos sobre um gramado 

demasiado pequeno” (Roh: 1995, p. 17-18). Não é essa uma 

descrição perfeita da mulher-pássaro Fevvers e de seu corpo 

gigantesco e suas exageradas proporções? (Carter: 1993a, p. 52). 

Flávio Garcia, Marcello de Oliveira Pinto, Regina Silva Michelli (orgs.) 



316 

 

Desnecessário dizer, embora a palavra ‘mágica’ permeie o 

magic realism e sua forma mais desenvolvida, o realismo mágico, e 

possa também ser tida como sinônimo de ‘mistério’, a mesma não 

tem nada a ver com ilusão ou truques de prestidigitação. Como 

Bowers declara, “[o] fazer ‘mágica’ é propiciado por truques que dão 

a ilusão de que algo extraordinário aconteceu, enquanto que no 

magic realism e no realismo mágico aceita-se que algo extraordinário 

realmente aconteceu” (Bowers: 2005, p. 21). 

Já na década de quarenta, o magic realism foi importado para a 

América Latina pelo escritor cubano Alejo Carpentier: “[e]u vi a 

possibilidade de trazer para as nossas próprias latitudes certas 

verdades europeias”, afinal de contas, “encontrei o real maravilhoso a 

cada instante” (Carpentier: 1995a, p. 84, 87). Enquanto expressão 

estética era a principal preocupação de Roh, a de Carpentier eram os 

aspectos culturais e geográficos (Zamora; Faris: 1995, p. 7). Embora 

o seu ‘realismo maravilhoso’ resulte da mistura de dois sistemas 

culturais diferentes, Carpentier insiste que a interação entre fantasia 

e realidade para articular aspectos não-materiais da vida que ele 

defende “é encontrado em seu estado puro, latente e onipresente, 

em tudo que é latino-americano. Aqui o estranho é lugar-comum, e 

sempre foi lugar-comum” (Carpentier: 1995b, p. 104). De qualquer 

modo, talvez o aspecto mais importante seja que por depender de 

forma significativa da religiosidade, de milagres e superstições, em 

resumo, da fé (Ibid: 1995a, p. 85-86), o realismo maravilhoso não 

instala paradoxo, e tendo em vista que as contradições e 

antagonismos que compõem o âmago de seu antecessor europeu não 

o acompanham, o realismo maravilhoso está pronto para o “gesto 

poético radical de tornar verossímil o inverossímil” (Chiampi: 1980, p. 

63, 89, 168). 

Novamente, e desta vez fazendo alusão direta à natureza e 

cultura de um país latino-americano, Carter ecoa em Wise Children os 
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conceitos de Carpentier no momento em que Dora descreve a 

chegada de Peregrine do Brasil com assombro, pois ele está envolto 

em borboletas, “algumas muito misteriosamente violetas e negras”. 

De fato, Peregrine é responsável por uma visão tão estranha e 

espetacular que até mesmo Melchior parece pensar que Peregrine é 

um fantasma já que todos pensavam que ele estava morto. Contudo, 

ele é “um fantasma tão concreto” que “as câmeras não dispararam, 

pelo menos dessa vez, como se Peregrine tivesse não apenas 

roubado a cena de seu irmão, mas também da plausibilidade” 

(Carter: 1993b, p. 19, 207). Na verdade, neste momento Peregrine 

realmente incorpora a mistura de duas civilizações e suas respectivas 

culturas em uma interação do racionalismo europeu e lo real 

maravilloso americano, nem uma coisa nem outra, mas outra 

qualquer, do mesmíssimo modo que o realismo mágico de Carter tem 

suas próprias particularidades ainda que influenciado pelo realismo 

maravilhoso latino-americano (Haffenden: 1985, p. 81). 

Não obstante, o mais importante é que é quase impossível ler o 

excerto abaixo e ainda ter algum tipo de dúvida de que Carter com 

certeza bebeu da fonte literária do realismo maravilhoso: 

podemos ver que enquanto na Europa ocidental a 
dança folclórica, por exemplo, perdeu todo o seu poder 
evocativo mágico, é difícil achar uma dança coletiva na 
América que não incorpore um sentido ritualístico 
profundo e, deste modo, crie ao seu redor todo um 
processo de iniciação: assim o são as danças da 
santería cubana ou a prodigiosa versão africana do 
Corpus Christi (Carpentier: 1995a, p. 87). 

Tão logo o leitor verifique essa passagem, o que vem 

imediatamente à mente é o episódio em Nights at the Circus no qual 

os palhaços e os foragidos ‘desejam’ que eles sejam “varridos da face 

da terra” por meio da “dança da morte”, que invoca uma tempestade 

que os leva consigo. De fato, nesse momento é conspícuo que Carter 

trouxe esse ‘elemento mágico perdido’ de volta à literatura europeia a 
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tal ponto que ocorre uma efetiva suspensão de descrença, o que 

tipifica o ato de fé (Johnson: 2007, p. 71; Carter: 1993a, p. 242-44). 

Mais tarde, na década de cinquenta, à medida que o realismo 

maravilhoso se torna internacionalmente apropriado e retrabalhado, 

ele também começa a adquirir novos atributos. Como consequência, 

ocorre a adoção do nome realismo mágico “como principal termo 

usado para se referir a toda ficção narrativa que inclua 

acontecimentos mágicos em uma narrativa realista impassível” 

(Bowers: 2005, p. 2). Segundo Zamora e Faris, estes textos são 

dotados de uma natureza meio-termo, tudo-ao-mesmo-tempo 

subversiva que abre espaço para a atuação de forças que 

antagonizam visões da vida política e culturalmente monológicas, 

algo particularmente útil para escritoras femininas (Zamora; Faris: 

1995, p. 6). 

Portanto, não é de surpreender que Carter use o gênero para 

pôr as irmãs Chance em evidência já que, além de ilegítimas e 

vivendo no caminho do erro [Rua do Bardo], elas também são 

vitimadas com base em seu sexo e idade: “decidimos tolerar a 

invisibilidade de senhoras idosas – [...] nossa idade e gênero ainda 

nos fazia invisível” (Carter: 1993b, p. 199). Deste modo, Carter 

celebra o potencial transgressor feminino através do sexo excepcional 

praticado pela septuagenária Dora e seu centenário tio Peregrine que 

quase derruba a casa que, por assim dizer, representa a estrutura 

patriarcal dos Hazards Carter: 1993b, p. 220. 

Por vezes pode parecer que só se dá importância à mágica, mas 

este certamente não é o caso na prosa de Carter. O leitor tem de 

estar atento às implicações muito reais que subjazem seu uso do 

realismo mágico. Na realidade, é “o código representante do realismo 

trancafiado em uma dialética contínua com o da fantasia” (Peach: 

1998, p. 8) que possibilita a Carter expor e realizar uma análise 

crítica dos males sociais e políticos fora do texto. Curiosamente, isso 
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é feito a tal ponto que às vezes até mesmo suas personagens ficam 

confusas com relação ao que é ou não real: “[eu] podia jurar que 

então a cortina desceu, as luzes se acenderam e nos ovacionaram de 

pé, mas, como Nora esclareceu mais tarde, não havia cortina alguma, 

as luzes já estavam acesas, e teria sido indelicado por parte daquela 

audiência aplaudir” (Carter: 1993b, p. 217). Por esta razão, de vez 

em quando Carter fornece alguns pontos de contato com a realidade 

com a intenção de lembrar suas personagens, e por que não seus 

leitores, da qualidade de ‘realidade real’ de sua fantasia, como 

acontece a Fevvers na mansão de Rosencreutz: “[a]penas um 

exemplar atual do Times londrino repousando sobre um baú de 

carvalho era prova de que eu não tinha sido de alguma forma 

transportada magicamente para um passado mais remoto” (Carter: 

1993a, p. 74, 253). Inversamente, de quando em quando Carter fica 

tão realística que até mesmo um escritor realista ficaria orgulhoso 

dela (Carter: 1993b, p.1; Wisker: 2003, p. 53-54). 

Deste modo, apesar da proximidade entre “o que é real e o que 

não é” (Carter: 1993a, p. 244), o leitor é capaz de reconhecer a 

realidade em referências sociais, históricas, geográficas e políticas 

(Johnson: 2007, p. 76-77). No entanto, este esforço de se entrelaçar 

a realidade e a fantasia todo o tempo intenciona mostrar que tudo é 

artificial, construído: “não é todo esse mundo uma ilusão? E ainda 

assim ele engana a todos” (Carter: 1993a, p. 16). Prova disso o é o 

local de filmagem da versão da década de quarenta de Sonho de Uma 

Noite de Verão, em Wise Children, no qual a comparação de cada 

elemento excepcional com algo real tem por fim corroborar sua 

credibilidade (Carter: 1993b, p. 124; Wisker: 2003, p. 56). De fato, 

tal artifício pode ser tão bem-sucedido que Dora declara: “[e]u não 

lembro mais daquele local de filmagem como um local de filmagem, 

mas como um verdadeiro bosque” (Ibid, p. 157). Ao fazer uso deste 

procedimento, Carter apresenta “uma perspectiva feminina de 
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tradições culturais, políticas e representacionais. Através deste modo 

em particular, ela é capaz de expor o idealístico como ‘não-realista’ 

por investigar a realidade que espreita por detrás de formas 

idealizadas” (Johnson: 2007, p. 70). 

Em muita sintonia com vários escritores mágico-realistas que 

falam a partir das margens geográfica ou politicamente, a própria 

Carter é uma escritora sem fronteiras “capaz de se mover entre os 

prazeres populares e os desafios acadêmicos: os desafios populares e 

os prazeres acadêmicos” (Stoddart: 2007, p. 4-5), uma característica 

claramente concedida a algumas de suas personagens mais 

transgressoras. Por exemplo, construída de uma forma tal a fim de 

desafiar normas sociais, a trapezista alada Fevvers é a pura 

encarnação da ruptura de fronteiras entre culturas ‘elevadas’ e 

‘depreciadas’, entre o mágico e o real, bem como entre papéis 

masculinos e femininos, pois não apenas é ela uma mulher ‘Vênus 

Cockney60’ até a alma, mas também um pássaro, supostamente 

produto do mito de Leda e o Cisne. E mais, “ela é masculina de um 

modo desafiador e eroticamente feminina” (Sceats: 2007, p. 88). 

Como a própria Fevvers declara: “[s]ó sei que meu corpo era a 

morada de uma liberdade sem fim” (Carter: 1993a, p. 7, 41). 

Em conformidade com a declaração de Faris de que “[o] 

realismo mágico reorienta [...] nossos hábitos de tempo e espaço” 

(Faris: 1995, p. 174), Carter também põe em ação a transgressão de 

fronteiras temporais e espaciais por distorcê-las de tal modo a abrir 

caminho para a relativização destas categorias à medida que ela 

questiona seus status de verdades estáveis ou eternas (Stoddart: 

2007, p. 11). De fato, é interessante ver como Carter instala o tempo 

patriarcal apenas para por fim solapar o mesmo e sua narrativa, 

como ela faz durante a entrevista de Walser com Fevvers, na qual o 

 
60 “Indivíduo das mais baixas camadas sociais de Londres e o seu falar característico” (Grande: 1971, p. 
1741). 

O insólito em Língua Inglesa – Simpósios – Dialogarts – ISBN 978-85-86837-88-3 



321 

 

                                                           

relógio Pai Tempo – “o significante do pequeno reino privado da Vó61 

Nelson”, um “mundo totalmente feminino” –, cujas mãos estão 

“emperradas em doze para toda a eternidade”, a consternadora “hora 

da visão e revelação”, parece fortalecer Fevvers para que ela brinque 

com o tempo, pois o Big Ben badala meia-noite três vezes, o que faz 

com que Walser fique “seriamente perturbado” (Carter: 1993a, p. 29, 

37-39, 42-43, 48): “[p]orém, mais estranho ainda – o Big Ben tinha 

mais uma vez badalado meia-noite. O tempo do lado de fora ainda 

correspondia àquele registrado pelo relógio dourado parado do lado 

de dentro. Dentro e fora coincidiam exatamente, mas ambos estavam 

totalmente errados” (Carter: 1993a, p. 53). 

De mais a mais, a manipulação do tempo operada por Carter é 

também patente quando Fevvers e Lizzie percebem que o ritmo do 

tempo para os membros da tribo não está em sincronia com o tempo 

delas, pois Walser assimila os hábitos deles e deixa crescer uma 

longa barba no que parece ser apenas uma semana: “[e]stá 

acontecendo algo. [...] lembre-se que o Pai Tempo tem muitos filhos 

[...], tendo em conta o comprimento da barba do Sr Walser e a 

habilidade com que ele montava sua rena, o tempo passou – ou 

então está passando – maravilhosamente rápido para esta gente da 

floresta” (Carter: 1993a, p. 272). Do mesmo modo, além do fato de 

que Wise Children muito extraordinariamente descreve toda a ação 

de aproximadamente cento e cinquenta anos de história familiar em 

um único dia, é impressionante o modo como o tempo parece não ter 

efeito algum sobre Melchior e Peregrine: “[n]ão sei que trato infernal 

os irmãos Hazard fizeram com o tempo, mas ele [Peregrine] não 

havia envelhecido de modo que você pudesse notar” (Carter: 1993b, 

p. 114, 170, 207). Desnecessário dizer que de algum modo o mesmo 

 
61 Ainda que a palavra Ma seja uma forma antiga e informal de se dizer ‘mamãe’, tendo em conta a idade 
avançada de Ma Chance e Ma Nelson, bem como a intencionalidade de Carter nas duas obras, mormente 
em Wise Children, onde Ma Chance não deixa as irmãs Chance chamá-la de mother/mãe (Carter: 1993b, 
p. 26), aparentemente a melhor tradução para Ma nas duas obras é ‘Vó’. 
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também se aplica às espirituosas irmãs Chance e sua vivacidade em 

idade tão avançada. No fim das contas, talvez a única conclusão 

plausível é a observação de Lizzie de que “o Pai Tempo tem muitos 

filhos”, na qual “ela destaca o fato de que até mesmo o tempo, que 

parece tão atado às leis naturais, não é universalmente entendido do 

mesmo modo e é, portanto, visto como estando sujeito a variações 

ideológicas de conceito e uso” (Ibid: 1993a, p. 272; Stoddart: 2007, 

p. 36-37). 

Com respeito à questão de espaço, Dora está certa ao 

perguntar ao leitor: “[d]ifícil de engolir, não?”, já que a passagem na 

qual Peregrine tira os gêmeos de Gareth de seus bolsos requer a 

própria suspensão de descrença de Coleridge. De fato, como a 

própria Dora admite: “[j]amais saberei como ele o [o primeiro 

gêmeo] colocou em seu bolso” (Carter: 1993b, p. 226-27). 

Em outras ocasiões, tempo e espaço são relativizados 

concomitantemente e o leitor pode ter uma sensação vertiginosa 

como a de Walser: “[c]omo se o camarim tivesse, de alguma forma, 

sem o seu conhecimento, sido arrancado de seu continuum temporal, 

cotidiano, tivesse sido suspenso por um tempo sobre o mundo 

rotatório e fosse agora – deixado cair de volta ao seu lugar” (Carter: 

1993a, p. 87). De maneira similar, quando em poucos segundos, 

enquanto o Grão Duque ejacula, Fevvers coloca um trem de 

brinquedo sobre suas rodas, desce correndo a plataforma, abre a 

porta do compartimento, e lá está ela com Lizzie (Carter: 1993a, p. 

192), transmitindo a impressão de que “o tempo existe em um tipo 

de eterna fluidez e o irreal acontece como parte da realidade” (Flores: 

1955, p. 191). 

Além disso, outro fator importante nesta revisão do uso do 

realismo mágico por Carter é como o escritor, o leitor e o(s) 

narrador(es) influenciam na construção de significado bem como no 

entendimento deste misto de mágica e realidade. Primeiro, é digno 
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de nota que as narradoras de Carter, por vezes explicitamente, 

realmente compartilham suas experiências ou o modo como elas 

veem as coisas com o leitor, talvez ao ponto de às vezes ser 

necessário ao leitor “recuperar o seu senso de proporção”, ou não: 

“[s]urpreso com sua própria confusão, ele [Walser] deu uma rápida 

chacoalhada em sua mente para refrescar seu pragmatismo”, “[n]ão 

conclua precipitadamente, de tudo isso, que o Xamã era um farsante 

[...]. O Xamã certamente não era um farsante”, “[d]ifícil de engolir, 

não?” (Carter: 1993a, p. 30, 52, 263; Ibid: 1993b, p. 227). Assim, a 

narradora abertamente reconhece o papel que o leitor desempenha 

em construir o romance, o que é fundamental já que:  

Uma das características peculiares do realismo mágico 
é sua dependência de que o leitor siga o exemplo do 
narrador quanto a aceitar tanto perspectivas realistas 
como mágicas da realidade como sendo de mesmo 
nível. O mesmo depende de uma total aceitação da 
veracidade da ficção durante a experiência de leitura, 
não importando o quão diferente esta perspectiva 
possa ser das opiniões e julgamentos pré-leitura do 
leitor (Bowers: 2005, p. 4). 

É claro, esta construção também depende consideravelmente 

do contexto cultural e informacional do leitor. Dado que “a palavra é 

um ato bilateral. Ela é igualmente determinada por de quem ela é e 

para quem ela é. Como palavra, ela é precisamente o produto da 

relação recíproca entre o falante e o ouvinte, remetente e 

destinatário” (Bakhtin; Volosinov: 1986, p. 86), não apenas o 

contexto do escritor, mas também do leitor em termos de aspectos 

culturais, sociais e generacionais, para citar apenas alguns, têm de 

ser levado em consideração na construção do significado que resulta 

desta interação dialógica. Como não é de surpreender, Carter está 

bem ciente disso, pois para ela “[a] leitura é uma atividade tão 

criativa quanto a escrita” (Carter: 1983, p. 69). Portanto, visto que o 

que pode parecer estranho e não-familiar para olhos ocidentais pode 
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não o ser para a cultura de outrem, quão apropriado o é adotar uma 

perspectiva mágico-realista é por fim dependente da natureza da 

interação entre escritor e leitor (Bowers: 2005, p. 126). Em Nights at 

the Circus, por exemplo, as “ressonâncias míticas” na canção de 

Mignon não têm efeito algum sobre os membros da tribo porque “elas 

não despertavam eco algum na mitologia deles”: “[a] mágica da 

canção dela era mágica estrangeira e não os encantava” (Carter: 

1993a, p. 268). 

Finalmente, a fim de se evitar ideias equivocadas, talvez seja 

importante traçar de forma bem objetiva as principais diferenças 

entre o realismo mágico e alguns outros modos de escrita com os 

quais o primeiro pode ser erroneamente associado na escrita de 

Carter, a saber: o surrealismo, o fantástico, a alegoria, a ficção 

científica e o carnavalesco. Inicialmente, como era o caso com o 

magic realism lá atrás, e embora Carter por algum tempo tenha 

flertado com o surrealismo (Roe: 1995, p. 60-61), ela não o utiliza 

em seus dois últimos romances, pois isso certamente detrairia de sua 

intenção de desconstruir a realidade masculina legitimada por meio 

de sua análise crítica através da fantasia. Efetivamente, “[o] 

extraordinário no realismo mágico é raramente apresentado sob a 

forma de sonho ou uma experiência psicológica porque fazê-lo retira 

a mágica da realidade material reconhecível e a realoca no pouco 

compreendido mundo da imaginação” (Bowers: 2005, p. 24). 

De maneira similar, tendo em conta que eventos diruptivos de 

fronteiras e o extraordinário são aceitos como parte da realidade 

cotidiana no realismo mágico e, portanto, não desconcertam o leitor, 

ele não pode ser confundido com o fantástico, o qual tem como um 

de seus atributos a hesitação entre acreditar e não-acreditar no 

sobrenatural. Com relação às incertezas iniciais de Walser, “[p]or que 

Londres inteira não está se perguntando: Fevvers tem um umbigo?”, 

“[s]erá que ela é um homem?” (Carter: 1993a, p. 18, 35), elas não 
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duram muito, tanto o é que ele termina com a mulher-pássaro. Como 

Chanady coloca: “[o]s mesmos fenômenos que são retratados como 

problemáticos pelo autor de uma narrativa fantástica são 

apresentados de uma maneira impassível pelo mágico-realista” 

(Chanady: 1985, p. 24). Para tal fim, na narrativa de Carter “não 

[há] diferença entre fato e ficção; em vez disso, um tipo de realismo 

mágico” (Carter: 1993a, p. 260). 

Entretanto, é claro que até que ponto um romance ou partes 

dele se encaixam em um gênero ou modo de escrita ou outro 

também depende do papel interpretativo do leitor e, mais uma vez, 

isso não escapa a Carter. Visto que a alegoria é um tipo de narrativa 

na qual há pelo menos dois níveis de significado, um plausível em 

termos de enredo, e um outro alternativo normalmente mais 

profundo em termos de importância, ela não pode ser relacionada ao 

realismo mágico devido ao efeito debilitante que o significado 

opcional tem sobre o enredo, o que inevitavelmente afeta a aceitação 

do status de real dos elementos mágicos por parte do leitor (Bowers: 

2005, p. 27). Apesar disso, não raramente a escrita de Carter é tida 

como alegórica também: “Fevvers claramente evoca a ‘Dama de 

Ferro’ da política britânica, Margaret Thatcher, cujo poder e influência 

alcançou (e alterou) domínios políticos quase sempre reservados para 

líderes masculinos” (Baxter: 2007, p. 104-105). Mais uma vez, Carter 

sabe disso e ela própria endossa tal posicionamento: 

Eu certamente estava usando ideias alegóricas simples 
em partes de Nights at the Circus. Mignon, por 
exemplo, é supostamente a Europa, a órfã maltrapilha, 
infeliz – a Europa pós-guerra – o porquê de ela 
carregar tamanho peso de referências literárias e 
musicais sobre seus fracos ombros. Mas parece ter um 
quê de imposição dizer aos leitores que se você ler este 
livro você tem de pensar todo o tempo; por isso, ela 
está ali se você a quiser (Haffenden: 1985, p. 87). 
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Com relação à ficção científica, a discrepância está no fato de 

que neste gênero tudo é, em maior ou menor grau, justificável no 

campo da ciência conhecida. Na verdade, não há espaço para 

suspensão de descrença aqui, tem de haver uma explicação para 

quaisquer acontecimentos estranhos ou extraordinários. Além disso, 

embora ela retrate a realidade em termos normalmente não-

familiares para o leitor, ela se apoia em efetivas possibilidades 

futuras de que tal realidade possa se tornar verdade (Bowers: 2005, 

p. 30). Logo, basta dizer que a brincadeira diruptiva de fronteiras 

com o tempo e o espaço que Carter realiza foge de qualquer tentativa 

de incluir seus dois últimos trabalhos neste gênero. 

Por último, diferente do realismo mágico, o carnavalesco tem 

um prazo. O carnaval não pode durar para sempre: “[h]á limites para 

o poder do riso, e embora eu possa fazer alusão a eles de tempo em 

tempo, eu não tenho a intenção de passar por cima deles” (Carter: 

1993b, p. 220). Na realidade, a relação entre o realismo mágico e as 

teorias do carnavalesco de Bakhtin está principalmente centrada em 

alguns dos traços inerentes ao último, por exemplo: “inversões de 

hierarquias sociais e conceituais”, “o colapso de fronteiras de todos os 

tipos”, “democratização da linguagem”, e riso, cujo “propósito 

principal é perturbar a realidade séria (qualquer visão de realidade 

oficial e normativa)” (Dias: 2003, p. 14, 22, 28, 29). Portanto, tendo 

em conta que o realismo mágico de Carter trabalha contra a unidade 

e cerceamento racionais já que este inverte ou mescla as categorias 

do mágico e do real, o mesmo age em cooperação com o 

carnavalesco para solapar as estruturas patriarcais, pois ambas as 

teorias preparam o caminho para perspectivas múltiplas como as que 

Walser vislumbra nos olhos de Fevvers: “como se estes olhos da 

aerialiste fossem um par de jogos de caixas chinesas, como se cada 

um desse abertura a outro mundo outro mundo outro mundo, uma 

pluralidade infinita de mundos, e estas profundezas insondáveis 
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exercessem a mais forte atração possível” (Carter: 1993a, p. 30). De 

fato, este raciocínio está intrinsicamente relacionado à polifonia ou 

heteroglossia de Bakhtin, o que explica a possibilidade de tanto o 

ponto de vista realista como o mágico se interpenetrarem no realismo 

mágico: “esta [a língua heteroglota] representa a coexistência de 

contradições sócio-ideológicas” (Bakhtin: 1981, p. 291). Do mesmo 

modo, que o carnavalesco e o realismo mágico trabalhem em tal 

consonância que, como Bowers sugere, “em seu romance Wise 

Children Carter propõe que são os elementos de transgressão e 

excesso no carnaval que permitem que a ilusão opere e que o 

improvável se torne possível” (Bowers: 2005, p. 71). 

Concluindo, escritores mágico-realistas estendem as fronteiras 

do realismo em sua análise do que é considerado ‘normal’ ou ‘real’ de 

modo que estas mesmas fronteiras possam abarcar eventos mágicos 

ou extraordinários e, como resultado, fornecer um contexto realista 

para sua ficção. Deste modo, eles conseguem fortalecer e dar voz 

àqueles que são política ou culturalmente relegados às periferias da 

sociedade, aqueles que estão nas margens, os excluídos, os 

ilegítimos, aqueles no caminho do erro [Rua do Bardo]. Ao dar espaço 

às verdades alternativas, o realismo mágico renegocia o conceito de 

marginalidade a tal ponto que as fronteiras são “apagadas, 

transgredidas, borradas, agregadas, ou então remodeladas de um 

modo fundamental em textos mágico-realistas” (Zamora; Faris: 

1995, p. 6). 

Sendo assim, Carter parece ter sido feliz em todos os sentidos 

em seu uso do realismo mágico graças à sua bem-sucedida tarefa de 

prover seus elementos mágicos, do começo ao fim, com os meios 

necessários para passar por ocorrências cotidianas e comuns de tal 

modo a serem “admitidas, aceitas, e integradas à racionalidade e 

materialidade do realismo literário” (Zamora; Faris: 1995, p. 3). Além 

disso, de uma forma bem pós-moderna, ela consegue todo o tempo 
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“nos fazer mergulhar, romanticamente, no turbilhão sem que seja 

nossa meta emergir em terra firma” (Lovibond: 1993, p. 397). É 

interessante que é exatamente assim que Carter ‘termina’ Nights at 

the Circus: o tornado espiralado do riso de Fevvers magicamente 

abraça todo o globo e faz tudo rir (Carter: 1993a, p. 294-95). De 

maneira similar, em Wise Children, seu canto do cisne, nem mesmo 

as adversidades da idade avançada impedem as irmãs Chance de 

‘encerrar’ o livro ostentando sua irreprimível vitalidade por dançar e 

cantar, bem como estarem totalmente desejosas de seguir fazendo-o 

até que elas faleçam no caminho do erro [Rua do Bardo] (Carter: 

1993b, p. 231-32). 
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TOQUES DE REALISMO MÁGICO EM ANGELS IN 
AMERICA, DE TONY KUSHNER62 

DA SILVA, Juliana Costa63 

RESUMO: A peça teatral contemporânea Angels in America: A Gay 
Fantasia on National Themes, do dramaturgo norte-americano Tony 
Kushner, foi escrita em duas partes. A primeira parte, Millennium 
Aproaches, cuja ação se desenvolve entre 1985-1986, estreou em 
1991, e a segunda parte, Perestroika, que cobre os anos 1986-1990, 
foi apresentada ao público em 1992. A peça foi escrita para oito 
atores, que fazem múltiplos papéis, e as duas partes têm como 
cenário principal a cidade de Nova York. Angels in America tem como 
foco questões ligadas à sexualidade, especialmente à ameaça da 
difusão da AIDS, mas o contexto sócio-político norte-americano do 
passado e do presente recebe grande atenção. Minha pesquisa tem 
por objetivo analisar como o uso do realismo mágico inserido em 
pontos cruciais da peça serve para subverter a concepção de uma 
sociedade norte-americana perfeita, que até hoje se baseia no 
utópico sonho americano, desconstruindo essa sociedade para 
reconstruí-la no final, embora trazendo um novo significado para o 
que o autor entende ser parte integrante da sociedade norte-
americana contemporânea. Na minha investigação da peça, faço uso 
das teorias de gênero bem como de estudiosos do realismo mágico. 

PALAVRAS-CHAVE: Pós-modernismo, realismo mágico, subversão 

ABSTRACT: The contemporary play Angels in America: A Gay 
Fantasia on National Themes, by the North- American playwright 
Tony Kushner, was written in two parts. The first one, Millennium 
Approaches, whose plot was developed between 1985-1986, was 
released in 1991, and the second one, Perestroika, which covers the 
years 1986-1990, was introduced to the public in 1992. The play was 
written for eight actors, who portray several characters, and the two 
parts have as the main setting New York city. Angels in America 
focuses on questions concerning sexuality, especially the threat of the 
spread of AIDS, but the North-American social-political context from 
the past and the present also receives great attention. My research 
aims at analyzing how the use of magic realism inserted in crucial 
points of the play subverts the concept of the perfect North-American 

 
62  Texto apresentado originalmente no V FELLI – Fórum de Estudos em Língua e Literatura Inglesa 
63 Juliana Costa DA SILVA (UERJ); jucostabr@globo.com 
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society, which is based on the utopian American Dream, even 
nowadays, deconstructing this society to rebuild it at the end, though 
bringing a new meaning for what the author understands to be the 
part of the contemporary North-American society. In my investigation 
of the play I make use of the theories of the genre as well as the 
theoreticians of magic realism. 

KEYWORDS: Postmodernism, magic realism, subversion 
 

Perhaps, also, you will come to 
believe that real life is more singular 
and more fantastic than anything else 
and that all a writer can really do is 
present it as ‘in a glass darkly’. E.T.A 
Hoffmann 

O presente ensaio tem por objetivo trabalhar alguns dos tópicos 

relacionados à peça de teatro Angels in America: A Gay Fantasia on 

National Themes. Aclamada por críticos importantes como Harold 

Bloom, que incluiu essa peça como parte do que ele considera 

pertencer ao ‘Cânone Ocidental’; John M. Clum que acredita que este 

trabalho é “um ponto de mudança na história do drama gay, na 

história do drama americano e na história da cultura literária 

americana” (CLUM: 1994, p.324)64, entre outros estudiosos do 

gênero. A obra de Tony Kushner também foi aclamada pelo público e 

recebeu diversos prêmios, incluindo o Pulitzer, o Tony Awards, etc. 

Não é por acaso, então, que Angels in America seja considerada uma 

das cem melhores e mais influentes peças de teatro do século XX e 

seu criador festejado como um dos mais talentosos dramaturgos de 

sua geração. 

Dentre os muitos problemas destacados pelo autor em sua peça 

épica está a discriminação racial, a política, a religião, a questão do 

gênero, sexualidade, identidade, AIDS, feitas através de personagens 

de grande complexidade e riqueza: um ex-drag queen negro, o 

 
64 Todos os textos em inglês foram traduzidos pela autora 
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religioso sobrecarregado de sentimento de culpa, a mulher viciada em 

valium, os homossexuais que não saíram do ‘armário’, o WASP65,etc. 

Tony Kushner permeou tal narrativa contemporânea com momentos 

de realismo mágico. Esse é meu principal objetivo neste trabalho: 

demonstrar como o autor subverteu a idealização da sociedade 

americana perfeita, desconstruindo-a, para reconstruí-la no final, 

embora dando um novo significado a tal sociedade. 

De acordo com Lori Chamberlain em seu artigo Magicking the 

Real: Paradoxes of Postmodern Writing, a origem do termo ‘realismo 

mágico’, embora controverso, pode ter vindo das discussões 

levantadas pelo romancista cubano Alejo Carpentier. Ele menciona 

em um dos seus trabalhos que “toda a história da América é uma 

crônica de ‘lo real maravilloso’, do real-maravilhoso” (CHAMBERLAIN: 

1986, p.8). Esse tipo de narrativa subverteu o velho padrão de 

escritura realista que “pressupunha o tempo cronológico como 

mediador do enredo narrativo, e acima de tudo, uma concreta 

realidade fundamental das coisas como objeto e base lógica de sua 

descrição.” (SUKENICK: 1969, p.41) 

The Oxford Concise Companion to English Literature oferece 

uma definição do realismo mágico de forma mais definida 

mencionando que ele pode ser “caracterizado por imagens claras, 

tranqüilas, estáticas, pintadas de forma fluída e de foco aguçado, 

frequentemente retratando o imaginário, o improvável ou o fantástico 

de forma real ou racional [...] onde reconhecidamente o real se 

mistura com o inesperado e o inexplicável.” (DRABBLE:1996, p.259). 

Levando em consideração a crítica literária, o norte americano 

Alastair Reid foi um dos primeiros a usar o termo para se referir à 

produção fértil do pós- guerra de escritores da América do Sul como 

Carlos Fuentes, Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa e Gabriel García 

Marquez, que acrescentaram as suas produções literárias a “realidade 
 

65 White Anglo-Saxon Puritan/Protestant (Branco, Anglo-Saxão e Puritano/Protestante) 
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maravilhosa” influenciados por “uma paisagem inimaginável, cidades 

fabulosas, um povo exótico e um perigo em potencial” 

(CHAMBERLAIN: 1986, p.8) que o Novo Mundo trazia em si. 

Considerando a escritura pós-moderna que está sempre 

buscando novas alternativas para o desenvolvimento da narrativa, 

personagens e enredo, assim desafiando a ficção tradicional e seu 

discurso, faz do realismo mágico uma estratégia narrativa essencial, 

especialmente por todas as distorções do real que ele pode causar a 

história. Rosemary Jackson afirma em seu livro Fantasy: The 

Literature of Subversion que tal fato acontece porque “o fantástico 

serve não apenas como personificação da verdade mas na busca pela 

verdade, sua provocação e, mais importante, na sua prova.” 

(JACKSON: 1988, p.15). 

É exatamente isso que Tony Kushner faz em sua obra-prima 

Angels in America: A Gay Fantasia on National Themes. Começando 

pelo próprio título, podemos observar a intenção explícita do autor 

em “perturbar as regras da representação artística e a reprodução da 

literatura do real.” (JACKSON: 1988, p. 14). No mesmo título, 

Kushner foi capaz de misturar figuras antagônicas representadas pela 

imagem sacrossanta do anjo, que nos tempos antigos era o 

mensageiro de Deus aos homens, e a figura do homossexual, que 

ainda é vista como inaceitável pela maioria dos grupos religiosos, pois 

vai de encontro a visão heterossexual enfatizada pela bíblia como a 

‘correta’, com o objetivo de fantasiar sobre temas nacionais 

relacionados à sociedade americana. 

A visão do próprio dramaturgo em relação à sociedade em que 

vive é mencionada no posfácio do livro: 

Os americanos pagam um preço alto pelo Mito do 
Indivíduo: Nós não temos um sistema de saúde 
universal, nós não educamos nossos filhos, nós não 
conseguimos passar leis de controle de armas sãs, nós 
elegemos presidentes como Reagan, nós odiamos e 
tememos processos inevitáveis como a morte e o 
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envelhecimento [...] Nós somos os filhos da “Canção de 
Mim Mesmo”. E talvez nesta espaçosa, inferior – e com 
poucos indivíduos, embora apenas uma pátria mais 
simples, o Indivíduo possa finalmente expandir para 
seus limites instáveis, cheios de excessos, e explodir 
(KUSHNER: 1993, p.285) 

Naturalmente, o escritor se preocupa profundamente com essa 

sociedade americana contemporânea, feita de aparências, que em 

muitos casos não ousa olhar para suas próprias feridas abertas e que, 

além disso, reforça um consumo desmedido para alcançar um Sonho 

Americano utópico de segurança, felicidade: uma busca que pode 

nunca ser realizada. Como há muitos elementos relacionados ao 

realismo mágico nesta obra, pretendo focar meu trabalho em duas 

das relações mais permeadas pelo realismo mágico na obra: Prior 

Walter e o Anjo; Roy Cohn e Ethel Rosenberg, investigando o que 

cada tipo de relação trouxe a vida dos personagens e como foi 

possível uma reconstrução em direção a um novo milênio. 

O personagem Prior Walter simboliza tudo o que é para ser 

rejeitado em uma sociedade considerada perfeita: ele não tem 

emprego fixo, algo que poderia ajudá-lo a alcançar suas metas; ele 

está contaminado pelo vírus da AIDS: “o beijo de vinho negro do anjo 

da morte” (p.27), ele é um homossexual afetado, como todos os “que 

tem influência zero” (p.51). Além disso, seu namorado Louis o 

abandona devido a sua incapacidade de lidar com essa doença tão 

devastadora: “Eu preciso encontrar um caminho para me salvar.” 

(p.85) Entretanto, ironicamente é esse mesmo Prior Walter que tem a 

experiência fantástica de encontrar o Anjo/a: 

Anjo/a: Saudações, Profeta! 

O Grande Trabalho Começa: 

O mensageiro chegou 

Prior: Vá embora. 

Anjo: Obedeça: 
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Prior: Oh Deus, há uma coisa no ar, uma coisa, uma 
coisa. 

Anjo/a: Eu Eu Eu Eu 

Sou o Pássaro da América, a Águia Careca  

do Principado  Continental 

VELA ILUMINADA DE FÓSFORO FLUOR 

Eu abro minhas asas, de aço Brilhante 

Em uma saudação aberta a você: 

PRIOR WALTER 

De uma longa linhagem, bem preparado [...] 

O Profeta Americano hoje voce se torna, 

O Olho Americano que atravessou a escuridão, 

O Coração Americano que está Aberto para a Verdade 

O Grande e Verdadeiro Vocalista, a Mente Sábia, 

A Língua da Terra, O Grande Profeta! (p.170) 

Em uma cena cheia de imagens, O Anjo/a do Principado da 

America Continental informa a Walter que Deus abandonou os Céus 

após observar o processo constante de migração dos humanos na 

terra. Os anjos, que foram deixados pelo Todo-Poderoso, escolheram 

Prior Walter para se tornar o profeta que pudesse dizer a toda 

humanidade para pararem de se mudar: “VOCES O MANDARAM 

EMBORA! VOCES DEVEM PARAR DE SE MOVER!” (p.178). É 

interessante observar como Kushner distorceu a visão do Anjo bíblico, 

que servia a Deus como seu mensageiro. 

O Anjo/a da peça não serve a Deus porque Ele abandonou os 

Céus. Além disso, ele/ela é movido por um desejo sexual intenso que 

a levar o/a leva a copular: “orgasmo angelical produz protomato, que 

é o combustível da Máquina da criação. Eles costumavam copular 

sem parar antigamente...” (p.175). O que seria inimaginável 

acontece na peça: uma relação sexual entre um homossexual que 

tem AIDS e um Anjo hermafrodita: 
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Prior: Ela transou comigo. Ela tem, bem, ela tem oito 
vaginas. 

Angel: REGINA VAGINA 

Equipada hermafroditicamente com um Buquê de Phalli 

Eu Eu Eu Eu sou sua essência feminina ascendente 
liberada 

David Savran em seu artigo “Ambivalence, Utopia, and a Queer 

Sort of Materialism” acredita que: 

Porque o seu corpo é de um tipo em que uma 
impossível – e utópica - conjunção sexual acontece, 
ele/a de forma decisiva enfraquece a distinção entre o 
heterossexual e o homossexual. Com suas “oito 
vaginas” e o “Buquê de Phalli” ele/ela representa o 
Outro de forma absoluta [...] ele/ela oferece Prior 
prazer sexual de qualidade celestial – e dá um novo 
significado ao sexo seguro (SAVRAN: 2004, p.19) 

Além do mais, ainda de acordo com Savran: O Anjo/a de 

Kushner (e os Céus dele/a) servem como uma lembrança constante 

tanto da catástrofe (AIDS, racismo, homofobia, ver corpos femininos 

e homossexuais como uma patologia, apenas para enumerar os 

exemplos mais óbvios da peça) e a possibilidade perpétua da 

aproximação do milênio.” (SAVRAN: 2004, p.14) O mágico 

representado pelo Anjo/a tem a função de ajudar o personagem que 

reúne o maior sofrimento na história. Esse é o momento de decisão 

na vida de Prior Walter, pois, de alguma forma, ele se torna mais 

forte e capaz de mudar o rumo dos acontecimentos em relação a sua 

vida. 

Quase no fim da peça, quando Prior ascende aos Céus e fala no 

Conselho dos Principados Continentais para explicar a razão dos 

humanos de não poderem parar de se mover, ele o faz de forma 

muito enfática: “Nós não podemos simplesmente parar. Nós não 

somos pedras – o progresso, a migração, o movimento é... 

modernidade. É estimulante, é o que coisas vivas fazem. Nós 
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desejamos.” (p.264). Da mesma maneira, ele suplica por mais tempo 

de vida: “Eu ainda quero... Minha bênção. Mesmo doente. Eu quero 

ficar vivo” (p.265). Viver para Prior Walter não significa ser curado ou 

voltar para seu ex-namorado, como se nada tivesse acontecido, 

inércia. Na verdade, a grande lição aprendida por ele foi à superação 

das dificuldades e da dominação que a AIDS causa e de se manter 

movendo, apesar de tudo: 

A doença será o fim de muitos de nós, mas não de 
todos, e a morte será comemorada e continuará a 
assombrar os vivos, e nós não iremos embora. Nós não 
morreremos mais mortes secretas. O mundo só gira 
para frente. Nós seremos cidadãos. O tempo chegou. 
(p.280) 

O personagem Roy Cohn, que é um político influente e 

poderoso, por outro lado, representa o mito do indivíduo que se 

tornou bem sucedido na América. A primeira descrição feita por 

Kushner desse personagem é realmente impressionante: “Roy conduz 

os negócios com uma grande energia e uma despreocupação 

impaciente e sensual: gesticulando, gritando, bajulando, 

murmurando, falando ao telefone, recebendo e segurando os botões 

com virtuosidade e amor (p.17). Porém, ele é um homem sem 

escrúpulos que usa toda a sua influência para punir, com a morte se 

preciso, aqueles que atravessam seu caminho: 

Se não fosse por mim, Joe, Ethel Rosenberg poderia 
estar viva hoje, escrevendo em alguma coluna de 
conselhos para a Revista Srta. Mas durante o 
julgamento, Joe, eu estava no telefone todos os dias, 
falando com o juiz... [...] Por quê? Porque eu 
simplesmente odeio traidores. Porque eu simplesmente 
odeio os comunistas. Fazer isso era ilegal? Totalmente 
legal [...] Voce quer ser Bom ou voce quer ser Efetivo? 
Faça a lei ou se submenta a ela. Escolha. (p.113,114) 

Alguns críticos, por esse motivo, consideram Cohn a 

representação do mal em sua forma mais crua. Entretanto, essa é 
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uma forma muito simples de enxergá-lo. Em seu artigo “The Vehicle 

of Democracy: Fantasies toward a (Queer) Nation”, Roy Scapp afirma 

que: 

Roy Cohn de Angels in America não deveria ser 
entendido meramente como um tipo variante de 
imigrante ambicioso com algum ideal puritano 
participante em nossa democracia [...] Todos nós 
trabalhamos por um amanhã melhor, alguns, 
entretanto, como Roy Cohn, insistem em lucrar com a 
premissa do amanhã, com o trabalho duro dos outros 
hoje. (SCRAPP: 2004, p.96) 

Assim como Prior Walter, Roy Cohn também se descobre 

contaminado pelo vírus do HIV, mas ele não aceita nenhum tipo de 

rótulo: “Porque o que eu sou é definido inteiramente por quem eu 

sou. Roy Cohn não é um homossexual. Roy Cohn é um heterossexual 

que transa por aí com rapazes [...] AIDS é o que homossexuais tem, 

eu tenho câncer de pulmão.” (p. 52). Roy Cohn também se defronta 

com o fantástico ao encontrar o fantasma de  Ethel Rosenberg, a 

mulher cuja morte só foi possível pela intervenção dele. No caso dele, 

o realismo mágico representado pelo fantasma de Ethel é uma 

lembrança do seu passado de crimes que volta para assombrá-lo. 

Porém, ele não parece se sentir amedrontado: 

Bem, voce está perdendo seu tempo! Eu sou mais 
assustador que voce em qualquer dia da semana! 
Então, fora Ethel, BOOO! MELHOR MORTO QUE 
VERMELHO! Alguém tentando me sacudir? Ha, ha! Do 
trono de Deus nos Céus a barriga do inferno, voces 
podem se ferrar e então pular no lago porque EU NÃO 
TENHO MEDO DE VOCE OU DA MORTE OU DO INFERNO 
OU DE NINGUÉM! (p.117) 

Se o fantástico tem a função de traçar o “não dito ou não visto 

da cultura: algo que foi silenciado, feito invisível, em excesso e 

‘esquecido’ (JACKSON: 1988, p.6), Ethel Rosenberg pode ser 

rastreada, ter sua voz ouvida e talvez fazer com que Roy Cohn possa 

ver seus erros através dessa aparição do seu passado. Entretanto, 
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diferente de Prior Walter, cuja experiência fantástica o fez continuar 

se movendo, Roy Cohn não aprendeu sua lição, embora 

reconhecendo que a América não é “um país para os enfermos” 

(p.193). A sua morte simboliza a morte derradeira do utópico mito do 

indivíduo em direção a um  novo milênio quando todas as pessoas 

serão verdadeiramente livres para agir e viver do jeito que gostariam, 

algo sonhado a muitos anos por Thomas Jefferson mas que ainda não 

se tornou realidade. 

Para todos os efeitos, em nosso planeta em que “a História está 

para se romper amplamente” (p.118) a peça Angels in America 

permeada de realismo mágico nos temas nacionais subverteu o mero 

senso de estar vivo em “um mundo onde as fronteiras do que é 

conhecido foram destruídas – mas assim também foram as fronteiras 

do inimaginável.” (CHAMBERLAIN: 1986, p.17) 
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ENTENDENDO A REALIDADE: 
O REALISMO MÁGICO NA CONSTRUÇÃO DO SUJEITO 

FEMININO DIASPÓRICO NA FICÇÃO  
DE CRISTINA GARCÍA 

SIMÕES, Maria Cláudia66 

RESUMO: Este artigo objetiva analisar Dreaming in Cuban, da 
escritora cubano-americana Cristina García, romance que narra a 
história de três gerações de uma família cubana afetada pelos 
eventos políticos ocorridos em sua terra natal. Utilizando o realismo 
mágico, García desconstrói o que se supõe ser real. No romance, esta 
estratégia narrativa pós-moderna pode ser vista como um importante 
instrumento para a percepção da realidade e como um relevante 
elemento na construção do sujeito feminino diaspórico. Em Dreaming 
in Cuban, as conversas entre Pilar Puente, nos Estados Unidos, e sua 
avó Celia del Pino, em Cuba, permitem que as duas mantenham uma 
conexão que lhes foi perdida quando Pilar foi levada de Cuba por sua 
mãe após a Revolução, desestabilizando uma consequência de 
eventos políticos através do realismo mágico. Maggie Bowers (2004) 
afirma que o realismo mágico oferece ao escritor que deseja escrever 
contra regimes totalitários um meio de atacar as definições e as 
suposições que embasam tais sistemas. Em Dreaming in Cuban, a 
conexão entre os sujeitos, falecidos ou vivos, deslocados ou não, 
desempenha um relevante papel na percepção da realidade, 
contribuindo para a construção do sujeito feminino diaspórico. 

PALAVRAS-CHAVE: realismo mágico, diáspora, hibridismo 

ABSTRACT: This article aims at analyzing Dreaming in Cuban, by 
Cuban-American writer Cristina García, a novel that narrates the 
history of three generations of a Cuban family that was affected by 
political events at their homeland. Utilizing magic realism, García 
deconstructs what is supposed to be real. In the novel, this 
postmodern narrative strategy may be seen as an important 
instrument to the perception of reality and as a relevant element in 
the construction of the female diasporic subject. In Dreaming in 
Cuban, the conversations between Pilar Puente, in the United States, 
and her grandmother Celia del Pino, in Cuba, allow them to maintain 
a connection that was lost when Pilar was taken by her mother from 
Cuba after the Revolution, destabilizing a consequence of political 
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events by means of magic realism. Maggie Bowers (2004) affirms 
that magic realism provides the author who wants to write against 
totalitarian regimes with means to attack the definitions and the 
assumptions which support such systems. In Dreaming in Cuban, the 
connection among the subjects, dead or alive, dislocated or not, plays 
a relevant role in the perception of reality, contributing to the 
construction of the female diasporic subject. 

KEYWORDS: magic realism, diaspora, hibridity 

Diaspora, como a morte, interrompe 
toda conversa. 
Jorge Luis Arcos 

A presença significativa de obras de escritoras contemporâneas 

com origem cubana pode ser observada no cenário literário nos 

Estados Unidos. A produção dessas autoras contribui para o 

reconhecimento de múltiplas experiências híbridas pela sociedade 

norte-americana. Ao habitarem os “entre-lugares”, escritoras cubano-

americanas podem ilustrar as vidas nos cruzamentos de culturas. 

Nesse processo, essas escritoras podem lançar mão de estratégias 

narrativas que contribuam para a subversão de conceitos 

estabelecidos pelo poder dominante. 

No final do século XX, como Sonia Torres afirma em Nosotros in 

USA, observou-se “a crescente ‘latinização’, ou, mais 

especificamente, ‘hispanização’ dos EUA.” (TORRES, 2001, p. 9). Esta 

“hispanização’ contribui para a transformação do cânone norte-

americano, promovendo a inserção de diferentes culturas no cenário 

literário dos EUA. Através da produção literária de intelectuais de 

origem caribenha, a sociedade norte-americana pode tomar 

consciência de múltiplas experiências híbridas. Dentro desta 

comunidade intelectual caribenha residente nos EUA, a de origem 

cubana desempenha papel relevante na reflexão de novas 

possibilidades na literatura e na inserção das culturas híbridas. 

Em The Location of Culture, Homi Bhabha afirma que 

“Hibridismo é o sinal da produtividade do poder colonial, suas forças 
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e fixações móveis; é o nome para a reversão estratégica do processo 

de dominação através da negação.” (BHABHA, 1994, p. 112. 

Tradução minha). Bhabha ainda declara que “Hibridismo é a 

reavaliação da suposição da identidade colonial através da repetição 

dos efeitos de identidade discriminatória.” (BHABHA, 1994, p. 112. 

Tradução minha). O hibridismo subverte a homogeneidade imposta 

sobre culturas dominadas e o reconhecimento dos sujeitos híbridos 

pode contribuir para uma análise mais abrangente e fiel das 

sociedades modernas. 

Como Stuart Hall afirma em “The Question of Cultural Identity”, 

“Nações modernas são todas híbridos culturais.” (HALL, 2005, p. 617. 

Tradução minha. Itálico no original.) Identidades e nações modernas 

não devem ser consideradas como entidades solidificadas. 

Perspectivas podem mudar de acordo com a época, o lugar, ou o 

histórico do indivíduo, por exemplo. Em “Cultural Identity and 

Diaspora”, Hall declara que “em vez de se pensar em identidade 

como um fato já realizado (...), nós devemos pensar, em vez disso, 

em identidade como uma ‘produção’, que nunca está completa, 

sempre em processo, e sempre constituída dentro, não fora, da 

representação.” (HALL, 1997, p. 110. Tradução minha). 

A construção do sujeito feminino diaspórico é afetada por esses 

entre-lugares que o sujeito habita. Este artigo objetiva analisar o 

romance Dreaming in Cuban, da escritora cubano-americana Cristina 

García, investigando o uso do realismo mágico como forma de 

promover a percepção da realidade no decorrer da narrativa e seu 

papel na construção do sujeito feminino diaspórico. 

O realismo mágico, normalmente associado a autores latino-

americanos como Gabriel García Marques, Jorge Luis Borges, Isabel 

Allende, entre outros, pode ser empregado na construção de 

narrativas que combinem realidade com elementos do sobrenatural, 

subvertendo normas e conceitos da cultura dominante. No romance 
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Dreaming in Cuban, de Cristina García, podemos identificar 

elementos do realismo mágico presentes nas relações pessoais e 

sociais das personagens. 

A escritora Cristina García nasceu em Cuba em 1958 e foi 

criada nos Estados Unidos a partir dos 2 anos de idade. O romance 

Dreaming in Cuban foi indicado para o National Book Award em 1992. 

As obras de Cristina García incluem os romances The Agüero Sisters 

(1997), Monkey Hunting (2003) e A Handbook to Luck (2007). 

Dreaming in Cuban apresenta três gerações dos Del Pinos, uma 

família cubana afetada pela Revolução em seu país, um evento que 

força alguns de seus membros a partirem para os Estados Unidos. 

Sua separação geográfica ofusca sua prévia distância familiar. Nem 

todos seus membros deixam sua terra natal, mas todos são afetados 

pela separação de sua família. 

No romance, a presença da tradição da santería bem como os 

diálogos entre Pilar nos Estados Unidos e sua avó em Cuba e os 

vívidos diálogos entre Lourdes del Pino e seu pai, já morto, Jorge del 

Pino, são exemplos de como o realismo mágico pode ser usado nos 

processos de busca por identidade. 

Em Dreaming in Cuban, Pilar Puente nasceu em Cuba e foi 

levada por sua mãe Lourdes del Pino para os Estados Unidos quando 

tinha dois anos de idade. Pilar busca por sua identidade e, neste 

processo, viaja a Cuba. Pilar viveu em Nova York toda sua vida, mas 

ela não sente a cidade como seu lar. Embora ela não tenha certeza 

de que Cuba o seja, Pilar deseja ir à sua terra natal a fim de 

descobrir. Pode-se observar que suas raízes cubanas não estão 

solidificadas nela, uma vez que ela declara que todo dia Cuba se 

apaga um pouco mais dentro dela. (GARCÍA, 1992, p. 138). 

É importante observar que o momento decisivo do retorno de 

Pilar a Cuba ocorre após a jovem realizar um ritual de santería. Ainda 

em Nova York, Pilar entra em uma botánica, cujo dono a reconhece 
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como filha de Changó. Sem Pilar pedir, o dono lhe prescreve alguns 

banhos com ervas e lhe diz que, no último dia desses banhos, Pilar 

saberá o que fazer. Após realizar o ritual, Pilar avisa a Lourdes que 

elas viajarão a Cuba. É interessante notar que, em uma cidade 

cosmopolita como Nova York, Pilar encontra seu caminho de volta a 

suas raízes através de rituais religiosos cubanos e, uma vez em sua 

terra natal, Pilar descobrirá que ela pertence mais a Nova York do 

que a Cuba. 

Em “The ‘Boom’ in U. S. Latina/o Fiction: Performing Magical 

Realism in The Love Queen of the Amazon and So Far From God”, 

Karen Christian afirma que, em “Dreaming in Cuban, a santería 

funciona como uma performance étnica ao possibilitar à protagonista 

cubano-americana estabelecer uma conexão com sua cultura 

ancestral.” (CHRISTIAN, 1997, p. 126. Tradução minha). Assim, por 

meio do seu contato com santería, Pilar torna-se mais ligada a Cuba. 

Em entrevista a Scott Shibuya Brown, ao ser perguntada sobre 

a presença do realismo mágico em Dreaming in Cuban, Cristina 

García destaca que ela desejava “explorar a fronteira entre o que é 

somente remotamente possível e o que é completamente impossível”. 

(BROWN, 1992, p. 254. Tradução minha). Utilizando o realismo 

mágico, Cristina García desconstrói o que se supõe ser real. No 

romance Dreaming in Cuban, esta estratégia narrativa pós-moderna 

pode ser vista como um importante instrumento para a percepção da 

realidade e como um relevante elemento no processo de construção 

do sujeito feminino diaspórico. Em “Magicking the Real: Paradoxes of 

Postmodern Writing”, Lori Chamberlain declara que “Embora não haja 

consenso claro entre os críticos sobre os limites precisos do realismo 

mágico, ele refere-se amplamente àquela ficção impulsionada pela 

tensão entre os elementos realísticos e os elementos fabulosos, 

mágicos ou fantásticos.” (CHAMBERLAIN, 1986, p. 7. Tradução 

minha). 
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Em Dreaming in Cuban, no seu processo de busca por sua 

identidade, as conversas que Pilar nos Estados Unidos tem com sua 

avó Celia em Cuba proporcionam à jovem uma conexão com suas 

raízes. Essas conversas telepáticas permitem que elas mantenham 

uma ligação que foi perdida no seu relacionamento quando Lourdes, 

mãe de Pilar, a levou para os Estados Unidos após a Revolução. 

Assim, uma consequência de eventos políticos, isto é, a separação 

entre ambas, é desestabilizada por meio do realismo mágico. Em 

Cuban-American Literature of Exile, Isabel Alvarez Borland afirma que 

as trocas entre Pilar e Celia auxiliam a jovem em lidar com sua 

existência diária. (BORLAND, 1998, p. 138). Desta forma, podemos 

perceber o realismo mágico sendo utilizado como um relevante 

instrumento na construção do sujeito feminino diaspórico. 

O realismo mágico possui um importante papel na narrativa. 

Ele permite que o escritor desconstrua a realidade. Lori Chamberlain 

acrescenta que “Na busca pela aliança entre o real e o imaginário, o 

morto e o vivo, realidade e prazer, escritores do realismo mágico 

estão investigando ambos os domínios.” (CHAMBERLAIN, 1986, p. 17. 

Tradução minha). 

Em Dreaming in Cuban, a ligação entre os mortos e os vivos 

contribui para a percepção da realidade. No romance, a comunicação 

além vida que é estabelecida entre Lourdes e seu falecido pai 

contribui para que Lourdes tome consciência de certas questões que 

envolvem seu relacionamento com sua mãe. De acordo com Maggie 

Ann Bowers em Magic(al) Realism, a escrita realista mágica é 

associada com as técnicas modernas de ruptura do tempo linear da 

narrativa e com o questionamento da noção da história. (BOWERS, 

2005, p. 9). Maggie Bowers acrescenta: 

Uma das características ímpares do realismo mágico é 
sua confiança de que o leitor seguirá o exemplo do 
narrador em aceitar tanto perspectivas realísticas 
quanto mágicas da realidade no mesmo nível. O 
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realismo mágico conta com a total aceitação da 
veracidade da ficção durante a experiência da leitura, 
não importando quão diferente esta perspectiva possa 
ser das opiniões e dos julgamentos do leitor. 

O realismo mágico tornou-se uma forma de narrativa 
popular porque ele oferece ao escritor desejoso de 
escrever contra regimes totalitários um meio de atacar 
as definições e as suposições que apoiam tais sistemas 
(por exemplo, o colonialismo), atacando a estabilidade 
das definições sobre as quais estes sistemas se apoiam. 
(BOWERS, 2005, p. 4. Tradução minha). 

Em Dreaming in Cuban, Jorge del Pino, que faleceu em Nova 

York, revela à filha Lourdes, mãe de Pilar, depois da morte dele, que 

ele sabe sobre Lourdes ter sido estuprada por um soldado cubano, 

um fato que ela nunca havia contado a pessoa alguma. Além disso, 

Jorge lhe conta a razão de ele ter deixado Celia, mãe de Lourdes, 

com a mãe e a irmã dele depois de ter se casado com Celia. Jorge 

afirma que ele desejava punir Celia devido ao antigo amor espanhol 

de sua esposa. Jorge confessa que ele queria matar Celia, quebrá-la. 

Quando Jorge retornou para casa, estava feito: a mãe e a irmã de 

Jorge fizeram como ele esperava. Jorge pede à Lourdes para ir a 

Cuba e contar tudo à Celia e dizer que ele sente muito. (GARCÍA, 

1992, p. 197). Assim, a comunicação além vida que é estabelecida 

entre Lourdes e seu pai já morto contribui para que Lourdes tome 

consciência de certas questões que envolvem seu relacionamento 

com sua mãe. 

Em Dreaming in Cuban, é interessante observar que o 

relacionamento de Jorge com Lourdes é tão forte que, mesmo depois 

de sua morte, eles são capazes de mantê-la. Contudo, como Andrea 

O’Reilly Herrera lembra em “Women and the Revolution in Cristina 

García’s Dreaming in Cuban”, a falta de habilidade de Jorge e sua 

filha Lourdes em se comunicarem é demonstrada pelo fato de que, 

somente após a morte de Jorge, eles conseguem falar francamente 

um com o outro. (HERRERA, 1997, p. 82). Por meio de elementos do 
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realismo mágico, é possível preencher esta lacuna no relacionamento 

deles. 

Como já observado, o realismo mágico desempenha um 

importante papel na narrativa, possibilitando o escritor desconstruir a 

realidade. Em Dreaming in Cuban, relevantes questões são discutidas 

por uma pessoa falecida. Depois da morte de Jorge del Pino, o leitor 

pode tomar conhecimento sobre a verdadeira intenção dele no que se 

refere ao piano de Celia. Maggie Bowers acrescenta que realismo 

mágico se refere à ficção que inclui acontecimentos mágicos em uma 

narrativa realista verdadeira onde o sobrenatural não é uma questão 

simples ou óbvia, mas, sim, uma ocorrência do cotidiano, admitida, 

aceita e integrada na racionalidade do realismo literário. (BOWERS, 

2005, p. 2). 

No romance de García, a presença de Jorge como um fantasma 

não é questionada por sua filha Lourdes como se tal situação fosse 

comum e rotineira e fizesse parte do cotidiano. Em momento algum, 

Lourdes surpreende-se com a presença de seu pai após sua morte. É 

através dessas conversas que Lourdes toma conhecimento de 

eventos que marcaram a história de sua mãe Celia e que podem ter 

contribuído para a rejeição de Celia em relação à Lourdes. No 

decorrer do romance, podemos perceber a naturalização do 

sobrenatural, promovendo uma relação harmoniosa entre os 

elementos naturais e sobrenaturais da narrativa. 

Após sua morte, Jorge esclarece à Lourdes que ele comprou um 

piano para Celia a fim de que ela pudesse manter as mãos ocupadas. 

No asilo psiquiátrico no qual Jorge internou Celia, ela tornou-se amiga 

de Felicia Gutiérrez, uma mulher que havia matado o marido ateando 

fogo nele. Essa amizade deixou Jorge preocupado e ele decidiu 

comprar um piano para a esposa: “Eu queria ver as mãos dela se 

movendo. Eu tinha medo das mãos no colo dela, me ameaçando.” 

(GARCÍA, 1992, p. 196. Tradução minha). 
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Em vez de preocupar-se com a alegada saúde abalada de Celia, 

Jorge estava preocupado com ele mesmo e a suposta ameaça à sua 

vida que Celia poderia realizar. Apesar da falta de comunicação entre 

Jorge e sua filha Lourdes, a ligação entre eles é tão intensa que, até 

mesmo após sua morte, eles são capazes de mantê-la, 

desestabilizando os conceitos do tempo. De acordo com Angel Flores, 

no realismo mágico, “Tempo existe em um tipo de fluidez atemporal 

e o irreal acontece como parte da realidade.” (Angel Flores apud 

RÍOS, 2002. Tradução minha) 

É interessante mencionar que Celia, esposa de Jorge, toma 

conhecimento de seu falecimento quando o marido, após sua morte, 

vai até Cuba para despedir-se dela, o que não a assusta ou a 

surpreende. Este episódio ainda demonstra como o irreal pode 

oferecer uma visão mais abrangente da realidade, uma vez que o 

leitor pode inferir que Jorge e sua outra filha Felicia não desfrutam de 

uma relação próxima. O relacionamento distante entre Jorge e Felicia 

pode ser percebido quando Felicia vai até à casa de Celia para avisar 

que Jorge havia falecido e Celia afirma que já sabia porque ele havia 

passado lá para lhe dizer adeus. Felicia enfurece-se porque o pai não 

se despediu dela: “‘Você quer dizer que ele estava na vizinhança e 

nem mesmo fez uma visita?’ Mas ele estava em Nova York há quatro 

anos! O mínimo que ele poderia ter feito era se despedir de mim e 

das crianças!’” (GARCÍA, 1992, p. 9. Tradução minha). 

Felicia não ficou arrasada devido à morte de seu pai, mas 

enfurecida porque ele não se despediu dela. Até mesmo o 

aparecimento de Jorge diante de Celia após sua morte não intriga 

Felicia. Felicia se sentiu rejeitada por seu pai, o que levou sua amiga, 

a santera Herminia Salgado, insistir para que Felicia tivesse uma 

sessão de santería a fim de ela fizesse as pazes com Jorge. (GARCÍA, 

1992, p. 12). Segundo Rocío Davis, em “Back to the Future: Mothers, 

Languages, and Homes in Cristina García’s Dreaming in Cuban”, 
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“Felicia se vira para a santería a fim de compreender o verdadeiro 

significado das coisas”. (DAVIS, 2000, p. 7. Tradução minha). Felicia 

busca na tradição da santería a possibilidade de estabelecer com seu 

pai morto uma conexão que não foi possível em vida. 

Esta breve análise espera ter demonstrado que, em Dreaming 

in Cuban, da escritora cubano-americana Cristina García, a utilização 

do realismo mágico oferece uma relevante conexão entre os sujeitos, 

falecidos ou vivos, deslocados ou não, desempenhando um 

importante papel na percepção da realidade e contribuindo para a 

construção do sujeito feminino diaspórico. 
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A SUBVERSÃO DO CÂNONE E A RE-SIGNIFICAÇÃO DA 
EXPERIÊNCIA FEMININA EM NIGHTS AT THE CIRCUS,  

DE ANGELA CARTER 

CRUZ, Paula do Amaral de Souza67 

RESUMO: Até meados do século XX, vivemos na chamada era das 
‘grandes narrativas’ quando se acreditava que existia apenas uma 
Verdade, que todos deveriam acreditar e seguir. Os textos literários 
canônicos tinham um importante papel na busca por essa Verdade. 
Nesse contexto, as mulheres eram geralmente retratadas pelo olhar 
masculino, o qual era imbuído de valores patriarcais. No entanto, com 
o advento do pós-modernismo, houve um questionamento dessas 
‘grandes narrativas’. Muitas escritoras contemporâneas vêm 
escrevendo como uma forma de expor os valores patriarcais e sua 
visão preconceituosa em relação às mulheres, além de evidenciar a 
opressão feminina nesse contexto. Para tal, tais autoras utilizam, 
dentre outras, a estratégia da apropriação e reescritura. Elas fazem 
uso dos textos canônicos para, como diria Linda Hutcheon, “instalar e 
subverter” os conceitos que querem desafiar. Escolhi uma autora que 
considero uma ótima representante dessa tentativa feminina de 
resignificar e recontextualizar a experiência feminina à luz do pós-
modernismo, a escritora inglesa Angela Carter. Seu romance Nights 
at the Circus (1984)está repleto de elementos fantásticos que são 
parte importante dessa quebra com a narrativa linear e tradicional. 

PALAVRAS-CHAVE: subversão -  re-significação - feminino 

ABSTRACT: Up to the mid of the 20th century we lived in the so 
called era of the “Grand narratives”, when it was believed that there 
was one Truth that everyone was bound to seek. Canonical texts 
played an important role in the searching for this single truth. In such 
context women were generally portrayed through men’s eyes which 
were embedded with patriarchal values. However with the advent of 
postmodernism there has been a questioning of the ‘Grand 
Narratives’. Many contemporary female writers have been writing as 
an attempt to bring patriarchal values and  their prejudiced view on 
women under scrutiny as well as to bring to the foreground feminine 
oppression under such system of representation. To do so, these 
writers have used, among others the strategy of appropriation and 
re-writing. They make use of canonical texts to, in Linda Hutcheon’s 

 
67 Paula do Amaral de Souza CRUZ (UERJ); paulaasc@hotmail.com 
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terms, install and subvert the very concepts they are trying to 
challenge. I have chosen an author who I consider representative of 
this female attempt to re-signify and re-contextualize female 
experience through the light of postmodernism, Angela Carter. Her 
novel Nights at the Circus (1984) is packed with fantastic elements 
which are important elements in braking the hold of linear and 
traditional narratives. 

KEYWORDS: subversion – re-signification - feminine 

A palavra Cânone tem sido usada por muitos anos para fazer 

referência a textos considerados “Alta Literatura”, a chamada “High 

Literature”. Em seu livro The Critical Tradition: Classic Texts and 

Contemporary Trends, David Richter (1998) argumenta que para um 

texto fazer parte do Cânone ele deveria estar de acordo com um 

conjunto de regras e critérios que sempre foram baseados em uma 

visão unilateral da realidade – a realidade de escritores homens 

ocidentais e brancos. Richter também sugere que até meados do 

século XX, nós vivemos a chamada era das “Grandes Narrativas”, 

quando acreditava-se que existia uma única Verdade, com V 

maiúsculo, a que todos deveriam se ater. Os textos canônicos 

desempenhavam um importante papel na busca por essa verdade 

única por serem considerados capazes de fornecer ao leitor verdades 

universais. Em tal contexto, as mulheres eram normalmente 

marginalizadas e não tinham voz, eram representadas de acordo com 

o olhar masculino, o qual estava imbuído de valores patriarcais. 

(RICHTER, 1998, p.1527) 

No entanto, com o advento do pós-modernismo houve, de 

acordo com François Lyotard e outros críticos, um questionamento 

das grandes narrativas e dos discursos hegemônicos. Dentre aqueles 

que questionavam tais discursos estavam mulheres escritoras, muitas 

das quais viam a escrita canônica como uma forma de tentar trazer à 

luz os valores patriarcais, favorecendo uma visão limitada e muitas 

vezes preconceituosa em relação às mulheres. Para tentar mudar tais 
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condições, essas autoras utilizaram, entre outras, a estratégia de 

apropriação e da reescritura de textos canônicos. Elas se utilizam 

desses textos para fazer o que Linda Hutcheon diz ser um dos pilares 

do pós-modernismo, a instalação e subversão dos próprios conceitos 

que estão sendo desafiados. (HUTCHEON, 1993, p. 243) 

Em seu livro On Lies, Secrets and Silence: Selected Prose 1966-

1978, Adrienne Rich nos lembra da importância de conhecer as obras 

do passado, mas ela afirma que devemos conhecê-las de uma forma 

diferente, não para seguirmos uma tradição, mas para rompermos 

com ela. Rich afirma que 

Re- visão – o ato de olhar para trás, de ver com novos 
olhos, de entrar em um texto antigo a partir de uma 
nove direção crítica – é para as mulheres mais do que 
um capítulo na história cultural: é um ato de 
sobrevivência. Até que consigamos compreender os 
pressupostos em que estamos submersos não seremos 
capazes de conhecer a nós mesmos.  (RICH, 1979, 
p.35).68 

É através da apropriação de textos canônicos que as escritoras 

pós-modernas tentam desconstruir as representações femininas 

patriarcais e dar-lhes uma nova significação sob um escopo 

recontextualizado. 

Eu escolhi investigar uma autora que considero uma importante 

representante dessa tentativa feminina de resignificar e 

recontextualizar a experiência feminina à luz do pós-modernismo, a 

escritora inglesa Angela Carter, nascida em 1940 e que faleceu em 

1992. Para romper com a tradição e subverter os textos canônicos, 

Carter se utilizou de uma variedade de estratégias como a paródia 

intertextual, ironia, inversões, polifonia, apagamento dos gêneros 

literários, realismo mágico, só para citar algumas. 

 
68 Esse bem como todos os outros trechos de autores que escrevem originalmente em língua inglesa 
presentes nesse artigo foram traduzidos pela própria autora 
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Carter consegue, de um jeito peculiar, subverter os discursos 

hegemônicos e dar voz a figuras, especialmente femininas, a quem 

sempre foi negado o direito de fala ou figuras cuja experiência 

haviam sempre sido mostradas através do olhar de autores 

masculinos. Seu livro Nights at the Circus, de 1984, está repleto de 

referências intertextuais a textos canônicos. A autora faz referência a 

mitos, contos de fadas, bem como uma vasta gama de gêneros 

literários. Tudo isso parece uma tentativa da autora de denunciar a 

ficcionalidade de discursos hegemônicos e oferecer um papel 

alternativo para aqueles que vêm sendo excluídos, marginalizados e 

oprimidos há séculos não só na arte, mas também na vida real, com 

ênfase especial nas mulheres. 

Nights at the Circus conta a história de Fevvers, uma trapezista 

londrina virgem que, segundo a própria, não nasceu pelos meios 

tradicionais, mas foi chocada de um ovo. A trama se inicia quando 

Jack Walser, um repórter um tanto quanto cético, faz uma entrevista 

com a famosa trapezista, que diz ter asas de verdade. Walser sente 

um misto de fascínio e incredulidade em relação à Fevvers e seus 

relatos fantásticos, e para descobrir mais sobre a heroína decide se 

juntar ao circo ao qual Fevvers pertence. Walser, então, mergulha 

num mundo fantástico que jamais poderia ter imaginado conhecer. A 

saga dessa viagem tem início em Londres, onde Fevvers havia 

nascido e crescido, passa por São Petersburgo, e termina na Sibéria. 

Já nas primeiras páginas de Nights at the Circus nos deparamos 

com uma pergunta acerca de Fevvers: Ela é fato ou ficção? Esta é a 

pergunta que nos intriga para a qual queremos desesperadamente 

uma resposta. No entanto, com o desenrolar da trama percebemos 

sua irrelevância e o que realmente nos fascina é o modo como Ângela 

Carter chama nossa atenção para a natureza de sua ficção. A 

narrativa passa a ser o foco e o modo como a estória é contada se 

torna mais importante do que a própria estória. A pergunta que nos 
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fazemos, então, é: uma narrativa é fato ou ficção? A História oficial é 

mais factual do que a história de Fevvers? 

Ao nos fazermos esses questionamentos, percebemos um traço 

marcante da narrativa de Carter, o romance apresenta características 

típicas de narrativas metaficcionais. De acordo com Helen Stoddart, 

“podemos classificá-la assim pelo fato de Carter empregar recursos 

que nos fazem lembrar o tempo todo que o que estamos lendo é 

fictício. Ela não nos permite entrar num mundo familiar em que a 

textualidade do romance deixe de ser o foco” (STODDART, 2007, p. 

33). Stoddart também  nos ajuda a compreender um pouco melhor 

esse gênero literário quando afirma que um romance metaficcional é 

aquele em que os personagens de repente percebem que não 

existem, não podem morrer ou até que nunca nasceram ou começam 

a fazer coisas impossíveis. Tal definição se aplica perfeitamente a 

nossa heroína. Primeiramente, ela não nasceu pelos meios 

convencionais, ela foi chocada de um ovo. Ela realiza feitos 

impossíveis, ela não só é uma mulher alada, o que por si só já é bem 

inusitado, mas é uma mulher gigante, o que torna o ato de voar 

ainda mais improvável de acontecer. 

Walser, não por acaso, é um jornalista americano que vai a 

Londres para entrevistar uma mulher que pode voar. Obviamente, de 

inicio ele está completamente cético, já que como um jornalista ele 

está conectado com a verdade, com fatos e com seu papel de 

desvendar a farsa. Quando ele deixa o camarim de Fevvers ele pensa 

“Que performance! Que estilo!” (CARTER, 2006, p. 104). O 

personagem de Walser está lá para chamar nossa atenção não só 

para a ficcionalidade de Fevvers, mas da própria narrativa. Podemos 

acreditar no que lemos? 

Carter também está constantemente nos lembrando de que o 

que está diante de nós é uma obra literária ao fazer o narrador se 

direcionar ao leitor como em “deixe-me dizer-lhe algo sobre Fevvers, 
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se você ainda não notou por si só” (CARTER, 2006, p. 217) ou em 

“você nunca imaginaria que ela sonha à noite com contas em bancos, 

ou que pra ela a música que a fascina é o som da caixa registradora. 

Nem Walser teria adivinhado” (p. 9). Ao fazer isso Carter ressalta a 

importância do papel ativo que o leitor deve ter no processo de 

leitura. Ao falar com o leitor “o narrador declara estar ciente da 

existência do  mesmo, o que ressalta o papel interpretativo do leitor 

na construção de sentido no romance de Carter” (STODDART, 2007, 

p. 73). 

É importante ressaltar, também, que além de nascer por meios 

não convencionais e de possuir asas, Fevvers nasceu na virada do 

século XIX para o século XX. Sarah Gamble nos lembra que todos 

esses fatores são bastante simbólicos e parecem chamar a atenção 

do leitor para o fato de que esse novo século está para testemunhar 

o nascimento de um novo tipo de mulher. Uma mulher que realiza 

atos considerados impossíveis. Uma mulher que pode voar, e que 

pode também se livrar das garras patriarcais que impediam tal vôo 

nos séculos anteriores. Fevvers representa uma alternativa a todas as 

mulheres que seguem um papel que lhes foi imposto muito antes até 

de terem nascido. No entanto, Gamble nos lembra que a imagem da 

mulher alada pode ser mais complexa do que parece, 

Apesar de ser uma imagem predominantemente de 
liberação, o protagonista masculino impõe a ela 
representações esteriotipadas de feminilidade, 
inventada por uma cultura patriarcal. ‘Anjo da morte’, 
‘rainha das ambiguidades’, ‘espetáculo’ e ‘aberração’ 
são alguns dos papéis femininos atribuídos à Fevvers 
no romance. (GAMBLE, 2001, p. 141) 

Carter provavelmente não tinha a intenção de transformar sua 

obra em panfletagem política, mas através de Fevvers, ela foi capaz 

de tratar de um assunto com o qual sempre esteve envolvida. Ela 

parece estar tentando nos dizer que aquela mulher é tanto uma 
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criação quanto os papéis designados às mulheres no século anterior 

ao seu nascimento. A protagonista alada está lá para nos lembrar que 

as mulheres podem criar suas próprias histórias. Ela nasceu no raiar 

de um novo século e está dizendo às mulheres que aquele século lhes 

pertence, que tudo será possível. 

A metaficção serve este propósito muito bem. Patricia Waugh 

nos diz que 

este é um gênero que auto - conscientemente e 
sistematicamente chama nossa atenção para seu status 
de construção para questionar a relação entre ficção e 
realidade. Ao prover uma crítica de seus próprios 
métodos de construção, tal escrita não só examina as 
estruturas fundamentais da ficção narrativa, mas 
também exploram a possível ficcionalidade do mundo 
além do texto literário” (WAUGH, apud STODDART, 
2007, p. 33). 

Ela parece estar propondo uma reflexão sobre a natureza 

ficcional de todos os discursos que nos cercam. 

Linda Hutcheon nos lembra que a cultura pós-moderna não 

nega a cultura dominante, ela a contesta a partir de suas próprias 

premissas. Ela também afirma que o sistema de representações 

produzido dentro da cultura hegemônica é de fato atraente, talvez 

até necessários, mas isso não os faz nem um pouco menos ilusórios. 

(HUTCHEON, 1990). Os discursos provenientes dessa cultura são tão 

ficcionais quanto a história de nossa trapezista. Carter parece estar 

nos dizendo que assim como Fevvers, nós também podemos tomar 

as rédeas de nossas próprias narrativas. Nós podemos ousar 

acreditar no impossível e questionar o que nos dizem ser o único 

modo possível de viver. Quando o narrador fala com o leitor, ela está 

nos conscientizando do nosso papel de construtores de sentido não só 

no romance, mas na construção de nossa identidade e papel na 

sociedade. 
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Outro gênero que permeia todo o romance é o Realismo 

Mágico. Em termos mais gerais, Realismo Mágico “denota uma 

combinação de fantástico e realístico, especialmente informado por 

um tom narrativo de resposta banal aos elementos fantásticos, 

tratando-os como se fossem  tão reais quanto aqueles considerados 

normais” (STODDART, 2007, p. 35). No romance há uma constante 

tensão entre o que é real  e o que é mágico. O fato de Fevvers ter 

asas causa uma certa estranheza ao leitor, mas muitos outros fatos 

“irreais” permeiam todo o romance. Por exemplo, em São 

Petersburgo, há um episódio em que Fevvers se encontra encurralada 

na casa do Grão Duque, um  nobre milionário que está prestes a 

atacá-la e colocá-la em sua coleção de objetos raros. Ela consegue 

escapar entrando  em um trem minúsculo, que fazia parte da coleção 

de miniaturas do seu algoz e aparecendo de repente em um trem real 

onde se reúne a seus companheiros do circo e a sua mãe de criação, 

Lizzie. 

Este episódio exemplifica uma característica marcante do 

Realismo Mágico, que é a manipulação do tempo e espaço. Fevvers 

entra no trem miniatura na casa do Grão Duque em São Petersburgo 

e aparece em um trem em tamanho real na Sibéria. Esse feito nos 

lembra mais uma vez que o que está diante de nós é algo escrito, é 

um trabalho de ficção, e por isso o tempo linear e o espaço podem 

ser manipulados, esticados e comprimidos à revelia do autor. 

Outro exemplo interessante em relação ao tempo é quando 

Lizzie, a mãe de criação e fiel escudeira de Fevvers, perde um 

amuleto que ela chamava de Pai Tempo e percebe que “onde quer 

que vamos, não precisaremos mais de pais” ( CATER, 2006, p. 261). 

Esse amuleto é muito simbólico no romance, uma vez que a figura do 

Pai Tempo representa não só a idéia de tempo como é entendido pela 

sociedade ocidental, mas também como a idéia de pai. Ter um pai na 

sociedade patriarcal pode ser entendido como ter alguém dizendo aos 
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filhos, especialmente às filhas, o que, quando e como devem fazer o 

que eles consideram o certo. No momento que o ‘Pai Tempo’ se 

perde, ele não tem mais controle sobre aquelas mulheres. Fevvers 

passa, então, a ir cada vez mais em direção ao desconhecido e fica 

cada vez mais propensa a enfrentar novos desafios. Sem o controle 

do “Pai”, ela está apta a entrar em contato com seu verdadeiro eu. 

Marginalidade, transgressão e hibridismo são algumas das 

características desse gênero literário. Fevvers é um ícone do 

hibridismo. Ela é metade mulher, metade pássaro e por causa disso 

se vê obrigada a viver sempre as margens da sociedade. Ele tem que 

viver num prostíbulo quando é criança, um bordel na adolescência e 

um circo na fase adulta. Uma pessoa que não se encaixa nas 

categorias pré-estabelecidas da sociedade é relegada às margens e é 

lá em meio aos párias e às aberrações que Fevvers reina. 

Diferentemente das outras aberrações ela tem asas, o que a faz única 

e ao mesmo tempo simbólica. Ela pode representar uma fuga daquele 

mundo de humilhação e desterro em que todos eles vivem. 

Stoddart acredita que “no romance de Carter o maravilhoso 

facilita o ceticismo em relação a conceitos herdados – nada pode ser 

subestimado quando qualquer coisa parece possível” (STODDART, 

2007, p.79). Dentro do escopo do Realismo Mágico, Carter consegue 

focalizar temas como gênero e feminismo. A autora parece estar nos 

dizendo que Fevvers é uma alternativa á uma sociedade dominada 

por uma visão masculina de mundo. Ela parece nos dizer que uma 

mulher pode ser a dona de sua própria vida e de seu próprio destino 

e subverter as regras de uma sociedade patriarcal. No Realismo 

Mágico mais uma vez citando Stoddart “eventos comuns são tratados 

como se fossem fantásticos (em uma revisão do que é normal ou 

real) ao passo que eventos extraordinários são tratados como se 

fossem completamente corriqueiros” (p. 35). Sendo assim, ser livre 

como Fevvers pode ser percebida se torna real e a obediência aos 
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papéis prescritos pela sociedade patriarcal se torna a verdadeira 

ilusão. 
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ESCARAVELHOS, AUTÔMATOS E DEUSES MORTOS:  
O INSÓLITO SUBVERTENDO CÂNONES DA FICÇÃO 
CIENTÍFICA E DA FANTASIA EM PERDIDO STREET 

STATION, DE CHINA MIÉVILLE69 

VIEIRA, Pedro Gomes Machado70 

RESUMO: Perdido Street Station, de 2000, não é um romance de 
ficção científica comum, que se esforça para cumprir as limitações e 
imposições do gênero, e, portanto, pautado por tais restrições. China 
Miéville constrói um universo próprio, mesclando elementos de 
diversas tendências (do steampunk à fantasia urbana), em um 
cenário de inspiração vitoriana, onde o autor explora, por um viés 
social, o resultado da coexistência de etnias e culturas diversas em 
uma metrópole onde todas as instituições são falidas e o resultado é 
uma realidade caótica e disfuncional, uma paródia de uma sociedade 
pós-capitalista e pós-industrial, de alguma maneira um lugar onde 
todos os conflitos são potencializados e levados ao limite por 
inserções do grotesco e do carnavalesco. A presença do realismo 
mágico a princípio parece diluída em uma narrativa onde as 
liberdades fantásticas do autor aparentam não ter limites. Porém, 
quando Miéville fundamenta a metrópole de New Crobuzon em uma 
realidade social e cultural concreta, de certa maneira um espelho 
pessimista e trágico da nossa realidade, ele insere uma porção 
drástica de realismo em seu universo mágico. 

PALAVRAS-CHAVE: fantasia, ficção científica, China Miéville, New 
Weird, gêneros pós-modernos, realismo mágico. 

ABSTRACT: Perdido Street Station, 2000, is not ordinary science 
fiction, the kind of SF novel that strives to comply with limitations and 
impositions of the genre, and so is ruled by these restrictions. China 
Miéville builds a unique universe, mixing elements of several genre 
fiction trends (from steampunk to urban fantasy), in a Victorian-like 
scenario, in which he explores, by means of a social approach, the 
results of the co-existence of different cultures and races in a 
metropolis where all institutions are ruined. From this cauldron 
emerges a chaotic and dysfunctional reality, a parody of a post- 
capitalist and post-industrial society, somehow a place where all 

 
69 Comunicação apresentada no simpósio ‘O uso do realismo mágico nas literaturas contemporâneas de 
expressão inglesa’, coordenado por Peonia Viana Guedes. 
70 Pedro Gomes Machado VIEIRA (UERJ); pedrogmvieira@gmail.com 
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conflicts are amplified and stretched to their limits by means of 
insertions of both grotesque and carnivalesque nature. The presence 
of magical realism seems to be diluted in a narrative in which the 
author has already taken fantastic liberties. However, when Miéville 
grounds his New Crobuzo metropolis in a concrete social and cultural 
reality, somehow a pessimistic and tragic mirror of our own reality, 
he introduces an efficient dose of realism in his magical universe. 

KEYWORDS: fantasy, science fiction, China Miéville, New Weird, 
postmodern genres, magical realism. 

“‘E se eu lhe propuser a teoria de que 
o mar pelo qual navegamos banha 
muito mais de um mundo?’ 
‘Estaria disposto a acreditar.’ Elric 
sorriu. ‘Estudei tais teorias. E fui 
além: vivi aventuras em mundos que 
não o meu.’” 
Michael Moorcok, The Sailor on the 
Seas of Fate  

A ficção de gênero é constantemente relegada ao papel de sub-

literatura em meios acadêmicos, para a revolta de fãs e admiradores 

que muitas vezes se consideram injustiçados. Porém, cabe 

acrescentar, quando o suposto gênero é – aparentemente – 

composto por infindáveis pastiches de obras anteriormente 

consagradas, no caso da fantasia, por exemplo, O senhor dos anéis 

(1954), é difícil levar em conta o que herdeiros tão fiéis à obra de 

John Ronald Reuel Tolkien construíram e estabeleceram como 

“cânone”. Os demais gêneros intrinsecamente conectados à fantasia, 

a ficção científica e o horror, possuem o mesmo tipo de limitações e 

imposições. Contudo, devemos deixar de lado qualquer radicalismo e, 

quando um autor transcende tais restrições, reconhecer seu mérito. 

Esse é o caso de China Tom Miéville, escritor inglês nascido em 1972, 

e de sua incomum amálgama de ficção científica, fantasia e horror, o 

romance Perdido Street Station, de 2000, que não por acaso alcançou 

um feito único dentro do universo da ficção especulativa: foi 

ganhador tanto do Arthur C. Clarke Award (dedicado a obras de 
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ficção científica) quanto do British Fantasy Award (dedicado a obras 

de fantasia). 

Tolkien costumava associar a fantasia, como gênero literário, 

ao consolo dos finais felizes, em óbvia alusão aos contos de fada, e 

ainda frisava tal característica como a “função mais importante” da 

fantasia. Isso é seguido à risca por alguns herdeiros da tradição 

tolkieniana: a fantasia que conforta o leitor, não o desafia. Em 

resposta a essa noção, o escritor e crítico Michael John Moorcock 

alega, irreverentemente, que a prosa da fantasia épica na obra de 

Tolkien soa como “inspirada em canções de ninar”71 (MOORCOCK, 

2004, p. 124). Seguindo linhas semelhantes, Miéville, em uma 

entrevista online, declara: 

Em Tolkien, o leitor é supostamente confortado pela 
ideia de que problemas sistêmicos são originados por 
interferências externas, e que gente de bem, satisfeitas 
com a maneira com que as coisas eram, vencerão no 
fim. Isso é fantasia como alimento para conforto 
literário.72 
(http://pubs.socialistreviewindex.org.uk/isj88/newsinger.
htm) 

Em Perdido Street Station, o objetivo de Miéville, desde o 

começo, é desafiar a noção tolkieniana de fantasia. Perdido é um 

épico urbano, mais identificado com estruturas narrativas de 

videogames e RPGs do que as canções de ninar às quais Moorcock se 

refere. Conceitualmente, Miéville se esforça ainda mais para se 

distanciar das convenções canônicas do gênero. O autor constrói um 

universo próprio, mesclando elementos de diversas tendências (do 

 
71 No ensaio “Epic Pooh” (2004), Moorcock se refere a Watership Down (1972) e Crônicas de Nárnia 
(1950-1956), além de O senhor dos anéis (1954), quando associa fantasia épica e canções de ninar. No 
entanto, a fantasia épica (ou “alta” fantasia) recente está muito mais associada a videogames, animes e 
RPGs, como no caso de obras como The Way of Kings (2010), de Brandon Sanderson; Gardens of the 
Moon (1999), de Steven Erikson e The Dragonlance Chronicles (1984-1985), de Margareth Weiss e 
Tracy Hickman; entre muitas outras. 
72 No original: “In Tolkien, the reader is intended to be consoled by the idea that systemic problems come 
from outside agitators, and that decent people happy with the way things were will win in the end. This is 
fantasy as literary comfort food”. 
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steampunk à fantasia urbana, passando pela ficção científica e o 

horror), em um cenário de inspiração vitoriana, onde explora, por um 

viés social, o resultado da coexistência de etnias e culturas diversas 

em uma metrópole onde todas as instituições são falidas e a 

consequência é uma realidade caótica e disfuncional, uma paródia de 

uma sociedade pós-capitalista e pós-industrial, de alguma maneira 

um lugar onde todos os conflitos são potencializados e levados ao 

limite por inserções do grotesco e do carnavalesco. 

A narrativa decorrente a princípio já desafia um dos tabus da 

ficção de gênero, a classificação. A ficção científica e a fantasia 

(doravante usarei a sigla “FCF”) costumam ser agrupadas dentro de 

uma bolha disforme que atende pelo polêmico título de ficção 

especulativa. O termo foi cunhado por Robert Anson Heinlein, famoso 

escritor norte-americano de ficção científica em 1947, como sinônimo 

para ficção científica, embora posteriormente seu uso tenha passado 

a ser referência para qualquer ficção de gênero em que o imaginário 

e o fantástico sejam enfatizados como aspectos centrais da trama. O 

livro de Miéville claramente se enquadra nessa definição, embora 

aparentemente não possa ser classificado em nenhum dos gêneros 

específicos. 

Lucie Armitt desdenha a obsessão de críticos e fãs da ficção de 

gênero, comum em FCF, de subclassificar e ordenar obras em 

categorias e ramificações de categorias (daí originando rótulos como 

‘capa e espada’, ‘alta fantasia’, ‘space opera’, ‘ficção científica soft’, 

etc.). A autora alega que tal prática é o mesmo que caricaturar e 

prejudicial ao próprio gênero, um ‘death wish’ (ARMITT, 2005, p. 

193).73 No entanto, o próprio Miéville parece não se importar com 

rótulos e, antes que terceiros se intrometessem, ele mesmo se 

 
73  No original: “The criticism written on fantasy has fallen short, categorizing, classifying, 
compartmentalizing literature into division and subdivision (…) This is not criticism, it is travesty, and 
the works outlined in brief in this chapter are included for the positive role they have played in negating  
that death wish”. 
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encarregou de solucionar o dilema. Junto com outros escritores de 

ficção especulativa, ele criou o próprio subgênero. O New Weird foi 

fundado a partir de Perdido Street Station e, de acordo com a 

definição publicada em seu ‘manifesto’, a antologia The New Weird 

(2008), escrita por Ann e Jeff Vandermeer, ele seria: 

Um tipo de ficção urbana, passada em um mundo 
imaginário, que subverte as ideias romantizadas de 
lugar na fantasia tradicional, principalmente por meio 
da escolha de modelos complexos e realistas baseados 
no mundo real como ponto de partida para criação de 
cenários que podem combinar elementos de ficção 
científica e fantasia. (VANDERMEER & VANDERMEER, 
2008, p. 16) 

Miéville enfatiza o caráter ‘urbano’ de sua fantasia, indo de 

encontro à fetichização das relações feudais e dos cenários de 

inspiração medieval, constantemente idealizados na tradição 

tolkieniana. A ficção que o New Weird pretende divulgar funciona 

como um realismo mágico às avessas. Em vez de encontrarmos 

inserções do fantástico em um cenário calcado no real, encontramos 

um cenário fantástico, onde modelos políticos concretos ditam 

relações de poder inspiradas no real. O fantástico do New Weird não 

pode ser associado a canções de ninar, ele é deformado de sua faceta 

confortante por meio da intercalação com o real, fazendo assim com 

que um cenário fantástico se torne estranhamente familiar e ao 

mesmo tempo inquietante. 

A cidade de New Crobuzon, cenário de Perdido Street Station, é 

a capital de um decadente império colonial. Seu governo é uma 

ditadura oligárquica, embora possua uma fachada de república 

parlamentarista. O que, a princípio, soa como algo concreto ao leitor 

é apenas uma concessão: New Crobuzon foi construída sobre o 

túmulo de uma gigantesca criatura morta – especula-se que seja o 

cadáver de um deus. A tecnologia é de inspiração steampunk (movida 

a vapor), de modo que uma sociedade pós-industrial e urbana é 
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retratada em um cenário fantástico, sem nenhuma fantasiosa 

inspiração feudal ou medieval. Miéville, ele mesmo um sociólogo de 

orientação marxista, Ph.D em Relações Internacionais pelo London 

School of Economics, fundamenta a sua metrópole em uma realidade 

social e cultural concreta, de certa maneira um espelho pessimista e 

trágico da nossa realidade. 

Outro aspecto importante na ficção de Miéville é a ênfase nos 

chamados ‘freaks’. Linda Hutcheon cunhou o termo ex-centrics 

(HUTCHEON, 1988, p. 179), aqueles que estão de alguma maneira 

fora do ‘centro’, à margem, e Perdido Street Station é focado em 

personagens que de modo algum se enquadram em modelos ou 

arquétipos típicos de FCF. Obras de fantasia pós-Tolkien costumam 

ser protagonizadas pelo jovem herói relutante, porém destinado a 

realizar “grande feitos”, quase exatamente como descrito por Joseph 

Cambpell em O herói de mil faces (1972), ou pelo anti-herói rebelde 

e indomável, como o bárbaro Conan, de Robert E. Howard. Contudo, 

Miéville tem como personagem principal em Perdido Street Station 

Isaac Grimnebulin, um cientista cuja carreira acadêmica foi arruinada 

por insistir em uma pesquisa “experimental demais”. Ele é um 

homem de meia idade, negro, careca, gordo, praticamente (e 

superficialmente) um arquétipo de cientista louco, um ‘freak’. Sua 

amante é Lin, uma artista e fêmea da raça de insetos semi-

humanoides conhecida como khepri, um misto de besouros ou 

escaravelhos de forma vagamente humana. Tal relacionamento 

racialmente incompatível é considerado obsceno por sua natureza 

absurda aos olhos da sociedade padrão. Miéville o descreve, a partir 

do ponto de vista de Isaac: 

Quando comia, Lin se tornava realmente alienígena, e 
as refeições compartilhadas eram um desafio e uma 
afirmação. Enquanto ele a observava, Isaac sentia uma 
familiar sensação de excitação, a repulsa 
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imediatamente descartada, o orgulho ao descartá-la, o 
desejo culpado. (MIÉVILLE, 2000, p. 9-10).74 

A questão de alteridade poucas vezes é considerada central em 

obras de FCF, com frequência caindo no âmbito da caricatura 

(especialmente em séries de TV antigas, como Jornada nas estrelas 

ou Perdidos no espaço). Porém, essa não deixa de ser uma visão 

superficial e generalizada. Ao citar a obra prima Solaris (1961), do 

escritor polonês Stanislaw Lem, o crítico Adam Roberts diz que “é 

possível explorar o estranhamento e a ameaça do Outro sem apelar à 

caricatura bidimensional da Alteridade como algo maligno” 

(ROBERTS, 2000, p. 26)75. Miéville nos presenteia com diversos 

exemplos e torna o encontro com o Outro uma questão central em 

Perdido Street Station. O romance gira em torno de Yagharek, um 

garuda – membro de uma espécie de pássaros humanoides – que 

busca o cientista Isaac Grimnebulin com um apelo desesperado: ele 

teve as asas amputadas como punição por um crime inominável e 

deseja voar novamente. Assim como todos os garudas, Yagharek tem 

as feições de um pássaro e o corpo coberto de penas, então, ele é 

forçado a disfarçar-se, cobrindo com um manto asas falsas, feitas de 

arame e amarradas às suas costas, de modo a aparentar ser um 

garuda normal. Sua identidade, definida pela habilidade de voar, foi 

amputada junto com as asas. 

Além dos garuda e dos khepri, encontramos diversos outros 

exemplos de Alteridade e do encontro – ou o choque – com a 

diferença. Outros exemplos são a inteligência coletiva de autômatos 

do Construct Council, o povo de humanoides vegetais em forma de 

cacto, o gangster bio-modificado Motley ou os parasitas chamados 

 
74  No original: “It was when she ate that Lin was most alien, and their shared meals were a challenge and 
an affirmation. As he watched her, Isaac felt the familiar thrill of emotion: disgust immediately stamped 
out, pride at stamping out, guilty desire”.  
75  No original: “It is possible to explore the strangeness and threat of the Other without surrendering to 
two-dimensional caricature of Otherness as evil”. 
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handslingers. A reação perante a diferença sempre varia, chegando 

ao extremo retratado na criatura chamada apenas de Weaver, um ser 

interdimensional cuja concepção da realidade é tão alienígena que 

chega ao cúmulo do incompreensível. Novamente, Adam Roberts 

argumenta: 

A ficção científica, por evidenciar suas representações 
de mundo, não através da reprodução desse mundo, 
mas, em vez disso, por simbolizar figurativamente tais 
representações, é capaz de destacar de modo preciso 
as construções ideológicas de Alteridade. (ROBERTS, 
2000, p. 30)76 

De acordo com Roberts, e tal qual o Espelho de Galadriel, em O 

senhor dos anéis, a FCF pode ser bem eficaz em nos fazer vislumbrar 

recantos escondidos de nossa própria natureza. Nas palavras da 

Senhora de Lórien aos então ainda ingênuos Frodo e Sam: “Para 

algumas pessoas posso mostrar o que desejam ver. Mas o Espelho 

também revelará fatos que não foram ordenados, e estes são sempre 

mais estranhos e compensadores do que as coisas que desejamos 

ver” (TOLKIEN, 1954, p. 376). Lucie Armitt arremata: “enquanto o 

realismo ergue um espelho frente ao mundo e, no processo, dobra a 

distância entre o que podemos ver e o que podemos tocar, a fantasia 

é capaz de nos engolir por inteiro.” (ARMITT, 2005, p. 27).77 Nesse 

caso, o leitor é quem desempenha o papel dos pequenos hobbits de 

Tolkien. 

Sensibilizado pelo drama de Yagharek  – e pelo ouro que este 

Outro lhe oferece – Isaac deixa sua pesquisa experimental de lado e 

passa a procurar uma solução para o dilema do garuda preso ao solo. 

Essa trama será o ponto de partida que desencadeará um sem 

 
76  No original: “SF, by focusing its representations of the world not through reproduction of that world 
but instead by figuratively symbolizing it, is able to foreground precisely the ideological constructions of 
Otherness”. 
77  No original: “...where realism holds up a mirror to the world and, in the process, doubles the distance 
between what we can see and what we can touch, fantasy swallows us whole”.  
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número de crises (bestas assassinas espalhando caos, os 

protagonistas sendo perseguidos pelo mafioso da cidade, Lin 

sequestrada), durante as quais a narrativa toma ares e estrutura 

similares a um videogame ou jogo de RPG, onde ‘quests’ (buscas ou 

missões) devem ser cumpridas para aproximar (ou distanciar) os 

heróis de seus objetivos e que, ao mesmo tempo, contribuirão para 

seu desenvolvimento como personagens e para reforçar os laços 

afetivos entre leitor e personagens. Em The Encyclopedia of Fantasy, 

John Clute e John Grant argumentam que o conceito de ‘quests’ pode 

ser considerado quase inerente (embora não completamente 

indispensável) à fantasia como gênero literário, “praticamente todos 

os textos modernos de fantasia são construídos em torno, ou 

incorporam de alguma maneira, uma busca” (CLUTE e GRANT, 1999, 

p.796).78 

Apenas muito perto do fim do livro, Yagharek ficará em paz 

consigo mesmo. Não por ter reavido a identidade perdida, pelo 

contrário, após um doloroso rito de passagem, no qual ele arranca as 

penas que ainda lhe restavam cobrindo o corpo, ele aceitará a 

identidade que a sua condição lhe impôs, embora tendo criado algo 

inteiramente novo a partir da situação imposta. Novamente em The 

Encyclopedia of Fantasy, esse tipo de ritual de passagem é descrito 

como um tipo de busca ou jornada interna (ou interior) (CLUTE e 

GRANT, 1999, p. 813), ficando, dessa maneira, como um contraponto 

das ‘quests’ externas que os demais personagens também são 

forçados a empreender. Yagharek, por fim, diz “Não sou mais o 

garuda preso ao solo. Esse aí está morto. Esta é uma nova vida. Não 

sou algo pela metade, um nem-um-nem-outro inutilizado” (MIÉVILLE, 

2000, p. 623).79 

 
78  No original: “…almost all modern fantasy texts are built around, or incorporate, a quest”. 
79  No original: “I’m not the earthbound garuda anymore. That one is dead. This is a new life. I am not a 
half-thing, a failed neither-nor”. 
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Dessa maneira, Yagharek se recria, como se o estágio anterior 

fosse um casulo necessário para essa transformação final. Não é por 

acaso, assim, que a recriação também seja um tema importante de 

Perdido Street Station. Em New Crobuzon, os governantes controlam 

o cidadão comum através do terror causado pelo método de punição 

chamado ‘remaking’ (‘recriação’ ou ‘reforma’), uma prática onde os 

corpos dos criminosos são refeitos de modo que a punição espelhe o 

delito cometido, resultando em todo o tipo de mutações bizarras e 

doentias vagando pelas ruas da cidade. Em determinado momento, 

um dos personagens (Derkham, uma crítica de arte) resume: “A 

recriação é a criatividade usada para os fins errados. Apodrecida, 

rançosa. (...) Não quero viver em uma cidade onde essa é a mais 

nobre forma de arte”. (MIÉVILLE, 2000, p. 82).80 

Em resenha para o The Guardian, Michael Moorcock escreveu 

que Perdido Street Station é uma “sólida e esplendidamente 

detalhada fantasia de mundo paralelo”81 e que Miéville, em especial, 

possui “um olho surpreendentemente observador para o detalhe 

físico, para a sensualidade e beleza, tanto das pessoas comuns 

quanto do absolutamente alienígena” (MOORCOCK, 2004, p. 177)82. 

Tais elogios não são tão comuns quando se trata de literatura de 

gênero, quanto mais em um romance que não se enquadra com 

exatidão em nenhum gênero específico – mesmo dentro do gênero – 

e simultaneamente se encontra a anos-luz do mainstream literário. 

Perdido Street Station é uma prova de que não existem 

‘fórmulas’ a serem seguidas na literatura de fantasia. Se o 

comercialmente viável, muitas vezes por imposições mercadológicas, 

deseja continuar produzindo clones de Tolkien em série, pois é o que 

 
80  No original: “Remaking is creativity gone bad. Gone rotten. Gone rancid. (…) I don’t want to live in a 
city where Remaking is the highest art”.  
81  No original: “…a massive and gorgeously detailed parallel-world fantasy”. 
82  No original: “…a writer with a rare descriptive gift, an unusually observant eye for physical detail, for 
the sensuality and beauty of the ordinary human as well as the thoroughly alien”. 
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uma boa parte do público quer ler, pelo menos ainda haverá 

escritores ousados o suficiente para se aventurarem por caminhos e 

mundos desconhecidos. Limites, barreiras e fronteiras, nos mapas de 

fantasia e da ficção científica, são redundantes, sejam elas na Terra 

Média, em Nárnia ou New Crobuzon. 
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JEANETTE WINTERSON E O INSÓLITO COMO 
PROPULSOR DE NOVAS POSSIBILIDADES DE 

VIGÊNCIA DO GÊNERO 

CRUZ, Tarso do Amaral de Souza83 

RESUMO: O presente texto visa discorrer como sobre a autora 
contemporânea inglesa Jeanette Winterson lida com a representação 
de gênero em três de seus primeiros romances por meio de uma 
marcante presença do insólito mesclado às mais variadas estratégias 
narrativas pós-modernas. No romance de estréia de Winterson, 
Oranges Are Not the Only Fruit, de 1985, o insólito tem papel crucial 
na construção da representação da protagonista desse premiado e 
controverso Bildungsroman semi-autobigráfico; The Passion, de 
1987, narra a fantástica relação da peculiar gondoleira Villanelle, do 
sensível cozinheiro de Napeleão, Henri, e da misteriosa Rainha de 
Copas, em uma insólita e poética Veneza durante as Guerras 
Napoleônicas. Já em Sexing the Cherry, de 1989, Winterson nos leva 
à Londres do século XVII para narrar as aventuras e desventuras da 
grotesca figura da Dog Woman e de seu querido Jordan. Nos três 
romances, realismo mágico, intertextualidade, paródia, assim como 
outras estratégias narrativas pós-modernas são livre e vastamente 
mescladas a fatos e personagens históricos, contos de fadas e 
referências literário-religiosas de modo a levar a cabo e, ao mesmo 
tempo, questionar novas possibilidades de vigência do gênero e de 
tantos outros elementos presentes nas obras de Winterson. 

PALAVRAS-CHAVE: estratégias narrativas, representação de 
gênero, pós-modernismo 

ABSTRACT: This text aims at discussing how contemporary English 
author Jeanette Winterson deals with the gender representation in 
three of her first novels through a marked presence of the unusual 
mingled with the most varied post-modern narrative strategies. In 
Winterson’s 1985 debut novel, Oranges Are Not the Only Fruit, the 
unusual plays a crucial role in the construction of the representation 
of this awarded and controversial semi-autobiographic 
bildungsroman’s protagonist; The Passion, from 1987, narrates the 
fantastic relation among the peculiar gondolier Villanelle, sensitive 
Napoleon’s cook Henri, and the misterious Queen of Spades in an 
unusual and poetic Venice during the Napoleonic Wars. In Sexing the 

 
83 Tarso do Amaral de Souza CRUZ (UERJ); tarso@ibest.com.br 
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Cherry, From 1989, Winterson takes us to XVII-century London to 
narrate the adventures and misadventures of the grotesque Dog 
Woman and her dear Jordan. In all the three novels, magic realism, 
intertextuality, parody, as well as other post-modern narrative 
strategies are freely and vastly mingled to historical facts and 
characters, to fairy tales and to literary and religious references in 
such a way as to promote and, at the same time, to question new 
possibilities of gender manifestation and of so many other elements 
that are present in Winterson’s works. 

KEYWORDS: narrative estrategies, gender representation, post-
modernism 

O Dicionário Houaiss de Língua Portuguesa define o termo 

‘insólito’ como aquilo “que não é habitual; infreqüente, raro, 

incomum, anormal” (HOUAISS & VILLAR, 2001, p. 1625) e também 

como aquilo “que se opõe aos usos e costumes; que é contrário às 

regras, à tradição” (HOUAISS & VILLAR, 2001, p. 1625). Tratando da 

etimologia do termo, o mesmo dicionário nos informa que ‘insólito’ 

vem do latim ‘insolitus’, significando “não acostumado, estranho, 

alheio” (HOUAISS & VILLAR, 2001, p. 1625). A própria definição do 

termo, assim como sua etimologia, nos possibilita estabelecer uma 

relação com a obra da escritora inglesa contemporânea Jeanette 

Winterson. 

Winterson é uma premiada autora de romances, ensaios, 

contos e textos jornalísticos nascida em 1959 na cidade de 

Manchester e criada por pais adotivos membros da Igreja Petencostal 

Elim, uma organização religiosa cristã com sede no Reino Unido. 

Winterson foi criada com vistas a se tornar uma missionária cristã 

pentecostal. Projeto prontamente abortado quando, aos 16 anos 

Winterson deixou a casa de seus pais adotivos após ter se 

apaixonado por uma outra jovem e se declarar lésbica. Após ter saído 

a casa, Winterson trabalhou em diversas funções. Trabalhos esses 

que a mantiveram e custearam seu curso universitário. Winterson foi 

uma aluna de inglês na Universidade de Oxford. 
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Aos 23 anos Winterson escreve seu primeiro romance, Oranges 

are not the Only Fruit, traduzido para o português de Portugal por 

Joana Neves como As laranjas não são o único fruto. O livro, lançado 

em 1985, teve que esperar por dois anos desde o término de sua 

escritura para seu efetivo lançamento. No mesmo ano em que foi 

lançado, o primeiro livro de Winterson recebeu o Whitebread Prize 

por melhor romance de estréia. As laranjas não são o único fruto foi 

posteriormente, em 1990, mais especificamente, adaptado para a TV 

e essa adaptação foi também premiada; dessa vez com o prêmio 

BAFTA (a premiação da Academia Britânica de Filmes e Artes 

Televisivas) por melhor drama. 

O segundo romance de Winterson, de 1987, The Passion, 

traduzido para o português do Brasil por Luciana Villas Boas como A 

Paixão, também foi premiado quando de seu lançamento: recebeu o 

John Llewellyn Rhys Prize de melhor obra literária. A essa altura, 

Winterson já havia se tornado uma escritora em tempo integral. Dois 

anos mais tarde, Winterson lançaria seu terceiro romance, Sexing the 

Cherry, ainda sem tradução para o português. 

Desde o lançamento de Sexing the Cherry em 1989, Winterson 

já lançou mais de uma dúzia de obras, recebeu a Ordem do Império 

Britânico por serviços prestados à literatura e se tornou uma 

referência tanto nos estudos da literatura contemporânea e/ou pós-

moderna, como naqueles estudos voltados para questões de gênero 

e/ou diversidade sexual. No presente texto tratarei especificamente 

dos três primeiros romances de Winterson e de como a autora lida 

com a representação de gênero nessas suas três obras iniciais por 

meio de uma marcante presença do insólito mesclado às mais 

variadas estratégias narrativas pós-modernas. 

O primeiro romance de Winterson, As laranjas não são o único 

fruto, pode ser definido como um semi-autobiográfico bildungsroman, 

isto é, um romance de formação com muitos toques autobiográficos. 

O insólito em Língua Inglesa – Simpósios – Dialogarts – ISBN 978-85-86837-88-3 



377 

 

                                                           

A personagem principal desse romance é sintomaticamente chamada 

Jeanette, é lésbica, vive em uma comunidade marcada pela forte 

devoção de muitos de seus membros à Igreja Pentecostal Elim, 

incluindo a quase fundamentalista mãe da protagonista. Espera-se 

que Jeanette, assim como se esperou de Winterson em sua 

juventude, se torne uma missionária cristã. 

Talvez para marcar claramente a presença da religião no livro e 

na vida de seus personagens, Winterson, em uma explícita 

intertextualidade paródica, nomeia os oito capítulos que compõem a 

obra com os títulos dos oito primeiros livros da bíblia cristã: Gênesis, 

Êxodos, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes e Rute. O 

conteúdo de cada capítulo tem relação com o que é narrado em cada 

um dos livros da bíblia. Por exemplo, o livro de Deuteronômio, cuja 

maior parte trata de três sermões dados por Moisés e cujo elemento 

central é um código de leis que regularia a vida dos israelitas na 

Terra Prometida é em As laranjas não são o único fruto composto por 

reflexões sobre a história e sobre estórias em geral. O último 

parágrafo do capítulo é uma espécie de conselho, de sermão, que em 

tradução livre poderia ser entendido como: “se você quiser manter 

seus dentes, prepare seus próprios sanduíches”84 (WINTERSON, 

1997, p. 95). Podendo ser comparada com a voz e Moisés que orienta 

os israelitas na bíblia, a voz que lemos nesse quinto capítulo do 

primeiro romance de Winterson também orienta, aconselha. No 

entanto, aconselha no sentido de sermos nós mesmos os criadores de 

nossa própria história, que segundo Winterson, pode ser criada do 

jeito que quisermos. 

Esse imbricamento entre História, estórias e o próprio romance 

semi-autobigráfico de Winterson pode ser visto como um exemplo da 

visão sempre suspeita em relação às grandes narrativas tão típica do 

 
84Esse e todos os outros trechos de autores que escrevem em língua inglesa presentes nesse texto tiveram 
traduções nossas para o português.   
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pós-modernismo, no caso de Winterson em relação à história oficial. 

Uma visão muito relacionada à intertextualidade paródica de textos 

canônicos ocidentais, que, como escreve Linda Hutcheon “é um modo 

de se apropriar e reformular – com mudança significativa – a 

dominante cultura branca, masculina, de classe-média, heterossexual 

e eurocêntrica” (HUTCHEON, 1990, p. 129-130). Ainda segundo 

Hutcheon, a intertextualidade paródica pós-modernista não rejeita o 

cânone, pois não pode, mas “sinaliza sua dependência pelo seu uso” 

(HUTCHEON, 1990, p. 129-130) ao mesmo tempo em que “revela 

sua rebelião através de seu abuso irônico” (HUTCHEON, 1990, p. 

129-130) desse mesmo cânone. 

As palavras de Hutcheon nos fazem perceber que a 

intertextualidade paródica de Winterson tem, além de outros 

aspectos, traços de uma crítica à cultura heterossexual dominante. 

Contudo, o episódio em que o uso do insólito mais se relaciona com a 

representação de gênero em As laranjas não são o único fruto é 

aquele no qual a protagonista passa a conversar com um demônio 

durante o processo de seu exorcismo. 

Devido ao afloramento de suas tendências homoeróticas, mais 

especificamente, devido ao amor que nasce entre Jeanette e a jovem 

Melaine, a protagonista passa a ser vista pela comunidade, inclusive 

por sua mãe, como uma pessoa que precisa ser exorcizada. Após 

várias tentativas frustradas de fazer com que Jeanette se 

arrependesse de seu amor por Melaine, o pastor e as fiéis que o 

rodeavam decidem isolar Jeanette trancando-a em um quarto e não a 

alimentando por três dias, pois, segundo o pastor, ela precisava 

perder suas forças para as ter de volta. É exatamente nesse quarto 

que Jeanette vê e conversa pela primeira vez com um demônio 

laranja. 

Esse demônio aparece para, em suas palavras, ajudar Jeanette 

a decidir o que ela quer. Ao ser questionado pela jovem se demônios 
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são maus, ele lhe responde que eles não são maus, mas 

“simplesmente diferentes, e difíceis” (WINTERSON, 1997, p. 108). 

Jeanette retruca dizendo que na bíblia eles são sempre expulsos. E 

dessa vez, quem retruca é o demônio, aconselhando Jeanette a não 

acreditar em tudo o que ela lê. Em seguida, Jeanette pergunta o que 

acontecerá com ela caso mantenha o demônio junto de si. Ao que 

recebe a resposta de que ela passará por momentos diferentes e 

difíceis. “Vale a pena?” (WINTERSON, 1997, p. 109), pergunta 

Jeanette. “Depende de você” (WINTERSON, 1997, p. 109), retruca o 

demônio. E, finalmente, ao perguntar se ficaria com Melaine, Jeanette 

não recebe resposta alguma, pois o demônio desaparece. 

Nessa insólita cena, ao definir os demônios como diferentes e 

difíceis, ao afirmar que a vida de Jeanette seria também diferente e 

difícil e ao, do mesmo modo que aparecera, desaparecer, o demônio 

de Jeanette pode ser encarado como o insólito encarnado. Isto é, ele 

se sabe insólito, em uma situação insólita e aconselha Jeanette de 

forma insólita a levar uma vida insólita, diferente, difícil, mas nem 

por isso, não e/ou menos válida do que a vida que Jeanette levara 

até então. O uso do demônio como uma estratégia narrativa é 

facilmente associado ao que se convencionou chamar de realismo 

mágico, um outra recorrente estratégia pós-moderna da qual 

Winterson constantemente lança mão em seus romances. 

Nas palavras de Amaryll Beatrice Chanady Realismo mágico se 

refere à “ocorrência do sobrenatural, ou de qualquer coisa que seja 

contrária a nossa convencional visão de realidade” (CHANADY, 1985, 

p. 16). Ainda de acordo com Chanady, essa ocorrência é 

freqüentemente atribuída ao primitivo e ao mágico, mas coexiste com 

a racionalidade Européia. Chanady afirma que o realismo mágico é 

“baseado na realidade ou em um mundo familiar ao autor, enquanto 

que expressa mitos e superstições [...], nos permitindo ver 
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dimensões da realidade das quais não estamos normalmente cientes” 

(CHANADY, 1985, p. 31). 

Na insólita cena em que Jeanette conversa com o demônio é 

possível notar vários dos aspectos mencionados por Channady como 

característicos do realismo mágico. Contudo, existe ainda um aspecto 

subversivo no realismo mágico, como nos lembra Maggie Ann Bowers 

em seu Magic(al) Realism. Essa estratégia narrativa nos oferece 

“explicações não-lógicas e não-científicas para as coisas” (BOWERS, 

2004, p. 69). Segundo Bowers, “o poder transgressor do realismo 

mágico nos dá um meio de atacar as premissas da cultura dominante 

e particularmente a noção de verdade cientifica e logicamente 

determinada” (BOWERS, 2004, p. 69). 

No caso da cena em que a personagem Jeanette de As laranjas 

não são o único fruto conversa com ‘seu’ demônio, esse poder 

subversivo do realismo mágico está diretamente relacionado com a 

representação de gênero. Na medida em que a jovem Jeanette é 

forçosamente exorcizada a fim que se arrependa de seu amor por 

Melaine, uma insólita, mas ao mesmo tempo bastante ‘natural’, 

conversa com um demônio acontece e é exatamente após essa 

conversa que Jeanette decide não abrir mão nem da presença do 

demônio em sua vida, nem de seu amor, visto por ela como um 

presente de Deus. Várias tradicionais visões de mundo são ao mesmo 

tempo questionadas e subvertidas de uma só vez, da relação da 

jovem com o demônio, à sua concepção de ser seu amor homoerótico 

como sendo um presente do deus cristão. 

Em seu segundo romance, A Paixão, Winterson também se vale 

da mescla do insólito com estratégias narrativas pós-modernas para 

a representação de gênero. A Paixão tem como cenários as guerras 

Napoleônicas e uma insólita Veneza. Com panos de fundo dessa 

ordem é que acompanhamos a(s) narrativa(s) de Henri e Villanelle. 
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Logo no primeiro capítulo é possível notar o tratamento dado 

por Winterson ao que diz respeito ao já mencionado tipicamente pós-

moderno imbricamento entre história e ficção e o conseqüente 

questionamento daí advindo. O mote “I’m telling you stories. Trust 

me” (WINTERSON, 1988, p. 5), que em tradução livre pode ser 

entendido como “Estou te contanto estórias. Confie em mim”. Parece 

ecoar o conselho presente em As laranjas não são o único fruto 

referente ao fato de que podemos criar nossa/a história do modo que 

quisermos. 

 Um dos protagonistas de A Paixão, Henri, é um cozinheiro de 

Napoleão que logo nas primeiras páginas do livro descreve suas 

tétricas condições de trabalho, ao mesmo tempo em que instaura e 

subverte a figura do Imperador francês na narrativa. Em um típico 

procedimento pós-moderno, como nos lembra Linda Hutcheon, 

Winterson, por meio de seu personagem, descreve Napoleão como 

um pequeno e arrogante homem viciado em comer frango e obcecado 

com seu enorme cavalo, mas capaz de mover corações e mentes de 

compatriotas como Henri. 

O protagonista masculino de A Paixão é um jovem com 

características tipicamente relacionadas ao sexo feminino. Ele é 

sensível ao sofrimento de sua mãe e das prostitutas violentadas por 

companheiros cozinheiros; sente-se desconfortável com a idéia de 

matar; não sabe caçar; e é constantemente caçoado por seus 

camaradas por não ser masculino o bastante. No entanto, Henri não é 

o único personagem cujas características podem ser associadas a um 

consciente esforço feito por Winterson no sentido de desconstruir 

tradicionais representações de gênero. Villanelle traz em seu corpo, 

além de em suas atitudes, razões mais do que suficientes para o 

estabelecimento de, se não uma descontrução completa, pelo menos 

um profundo questionamento das tradicionais representações de 

gênero. 
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Villanelle é uma filha de um gondoleiro veneziano. Na insólita 

Veneza de A Paixão, os gondoleiros, os homens que trabalham 

guiando gôndolas, são caracterizados por uma espécie de sindactília, 

a condição em que dedos dos pés ou das mão são unidos por uma 

membrana. No caso de A Paixão, uma forma da sindactília dos dedos 

dos pés é uma característica típica dos gondoleiros e de seus filhos 

homens. No entanto, Villanelle, nasce com a mesma característica de 

seu gondoleiro pai. Marca essa incapaz de fazer com que ela exerça a 

profissão de gondoleira, devido a sua condição de mulher. 

Essa marca corporal somente reforça o que os hábitos de 

Villanelle também deixam claro: a ambigüidade sexual associada a 

sua figura. Villanelle, desde jovem, vai ao Casino travestida de 

homem por puro prazer, hábito esse reforçado pela reação daqueles 

que freqüentam o Casino, interessados em desvendar esse tipo de 

‘mistério’. 

No entanto, é ao encontrar a figura que ela chama de Rainha de 

Espadas que as coisas começam a mudar para Villanelle. A filha de 

gondoleiro que sempre se divertira com os jogos provocados pela 

ambigüidade sexual, se apaixona por essa mulher casada, que, de 

certa forma, encoraja suas investidas. Contudo, um dado extra ajuda 

a complicar ainda mais a relação entre as duas personagens: 

Villanelle começa seu caso com a Rainha de Espadas travestida de 

homem e a idéia de ter de revelar sua ‘verdadeira’ identidade em um 

dado momento a apavora. 

É possível notar como Winterson manipula e questiona as 

representações de gênero por meio de seus personagens na medida 

em que as características de cada um deles trazem em si mesmas a 

necessidade do questionamento do que de fato marca, diferencia 

cada uma das tradicionais concepções de gêneros. Na verdade, 

Winterson leva essas concepções ao limite ao dar vida a personagens 
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que em si mesmos são questionamentos, desconstruções dessas 

tradicionais concepções. 

É valido também notar que ao longo de A Paixão, ainda mais do 

que em As laranjas não são o único fruto, o realismo mágico é uma 

das mais recorrentes estratégias narrativas também utilizadas de 

modo a subverter essas tradicionais representações de gênero. Essa 

estratégia narrativa também está bastante presente no terceiro 

romance de Winterson, Sexing The Cherry, de 1989, por meio do 

qual Winterson nos leva à Londres do século XVII para narrar as 

aventuras e desventuras da grotesca figura da Dog Woman e de seu 

querido Jordan. 

Mais uma vez, Winterson se vale da insólita caracterização de 

seus personagens para questionar as tradicionais representações de 

gênero. A Dog Woman, por exemplo, é uma grotesca e enorme figura 

que põe a prova não só o conceito de feminino, como também e 

conseqüentemente o de masculino. Como a crítica Merja Makinen 

ressalta, em uma narrativa inserida na tradição falocêntrica essa 

figura seria ridicularizada, no entanto, em Sexing the Cherry ela é 

associada a atos heróicos e rebeldes (MAKINEN: 2005, p. 86). É uma 

figura de mulher que se contrapõem à dominação masculina que, 

frente ao tamanho e ao poder da Dog Woman parece pequena, fraca 

e em última análise ridícula. 

O questionamento da representação de gênero da Dog Woman 

vai ainda mais além. A relação de amor ‘quase materna’ que ela 

nutre por Jordan põe também a prova a naturalizada relação entre 

mãe e filho. Jordan foi achado pela Dog Woman no “fedorento 

Thames” (WINTERSON, 1991, p. 3), ou seja, ele não é seu filho 

biológico. A Dog Woman se refere ao modo como ela tratou de Jordan 

enquanto bebê da seguinte forma: “Quando Jordan era bebê ele 

sentava em cima de mim de modo parecido como uma mosca 

descansa em um monte de esterco. E eu o alimentava como um 
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monte de esterco alimenta uma mosca” (WINTERSON, 1991, p. 4). 

No entanto, o fato de a Dog Woman se referir de tal insólito modo a 

sua relação com seu filho adotivo, não a impede de também 

demonstrar amor sincero em relação a Jordan ao longo do romance. 

Como tentei brevemente demonstrar com esse texto, a obra de 

Jeanette Winterson se caracteriza por um questionamento não só da 

historiografia oficial, como também de um profundo questionamento 

das tradicionais representações de gênero. Nos três romances aqui 

abordados, realismo mágico, intertextualidade, paródia, assim como 

outras estratégias narrativas pós-modernas são livre e vastamente 

mescladas a fatos e personagens históricos, contos de fadas e 

referências literário-religiosas de modo a levar a cabo e, ao mesmo 

tempo, questionar novas possibilidades de vigência do gênero e de 

tantos outros elementos presentes nas obras de Winterson. A 

constante presença do insólito associado a estratégias narrativas 

marcadamente típicas do pós-modernismo somente reforça e 

enriquece esse tipo de procedimento que, em última análise, 

aprofunda e problematiza nossas próprias concepções acerca de 

nossa realidade e daqueles que nos cercam. 
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