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APRESENTAÇÃO 

 

Refletir sobre o insólito na narrativa ficcional implica, antes de tudo, encarar o insólito como 
questão que se coloca e recoloca a cada passo dado no percurso reflexivo que se empreende. Põe-se 
em questão, primeiramente, o próprio termo enquanto signo, lingüístico ou semiológico. Põe-se em 
questão, ainda, se o nomeado por insólito estaria no nível dos temas ou das estratégias de 
construção narrativa. Põe-se em questão o caráter próprio do insólito na narrativa ficcional, visto 
ora como gênero ora como uma de suas categorias constitutivas e, ainda, ora como modo 
discursivo. Põem-se em questão, mesmo e definitivamente, quando se reflete sobre o insólito na 
narrativa ficcional, os conceitos de real, realidade; de verdade, verdadeiro; de ficcional, factual; de 
mimeses; de verossimilhança... Enfim, a manifestação poética e/ou estética do insólito na narrativa 
ficcional é a questão sobre a qual se pretendeu refletir mais detida e aprofundadamente nesse V 
Painel “Reflexões sobre o Insólito na narrativa ficcional”: o insólito em questão, coincidente com a 
realização do I Encontro Nacional do Insólito como Questão na Narrativa Ficcional, que se realizou 
no Instituto de Letras da UERJ de 23 a 25 de março de 2009. 

As atividades do evento comportaram variadas Mesas-Redondas Temáticas que abordaram 
literaturas nacionais – portuguesa ou luso-africanas –, literaturas reunidas pela língua em que se 
veiculam – em língua francesa, inglesa ou espanhola –, literatura destinada explicitamente a 
crianças e jovens – literatura infantil e juvenil –, a construção do signo insólito – tanto sob 
perspectivas linguístico-semióticas quanto sob perspectivas da semiologia literária – e sua 
consequente recepção, chegando a refletir sobre a manifestação do insólito no design. 
Comportaram, também, muitos Simpósios, propostos e coordenados por pesquisadores de diferentes 
universidades, que, em suas sessões específicas, trataram do insólito segundo a peculiaridade de 
cada grupo ou subgrupo nelas reunido, iluminando a existência de estudos orgânicos já existentes 
em torno da questão. Finalmente, houve espaço para as Comunicações Livres, acolhendo jovens ou 
novos pesquisadores que decidem se aventurar acerca do tema, na expectativa de que se construam 
e, consequentemente, se consolidem projetos inovadores. 

Lançados em janeiro de 2007 na Faculdade de Formação de Professores da UERJ, no 
campus São Gonçalo, como uma realização do Seminário Permanente de Estudos Literários da 
UERJ – SePEL.UERJ –, projeto extensionista, veículo de concretização de atividades sistêmicas do 
Grupo de Pesquisa/ Diretório CNPq “Estudos Literários: Literatura; outras linguagens; outros 
discursos”, os Painéis, realizados semestralmente, encontram-se em sua 5ª edição, agora coincidente 
com a promoção do I Encontro Nacional, e já têm sua 6ª edição prevista para novembro de 2009, 
quando coincidirá com a promoção do I Encontro Regional, havendo a perspectiva de, no ano de 
2011, coincidir com a realização do I Congresso Internacional. Aos poucos, as pesquisas orgânicas 
em torno da questão do insólito na narrativa de ficção vêm se firmando e ganhando mais e mais 
espaço no cenário fluminense e, por extensão, no cenário nacional, com vistas a alargar seus 
horizontes em direção ao cenário internacional. O insólito vem se tornando sólito. 

Prof. Dr. Flavio García 
Prof. Dr. Marcello Pinto 

Prof.ª Dr.ª Regina Michelli 
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O INSÓLITO COMO CRIATIVIDADE DA REALIDADE: 
PARA ALÉM DOS CONCEITOS E GÊNEROS 

Manuel Antônio de Castro* 

Os grandes poetas sempre se movem em torno de uma profunda Poética do insólito. Mas o 
que compreender aí por insólito? Trata-se de gênero, conceito ou questão? E o que diz aí a Poética? 
Pode haver uma Poética do insólito? Pode, desde que o insólito seja a própria Poética. Então, 
Poética não pode ser modelo ou conjunto de regras através das quais se avaliam e definem os 
gêneros. Numa leitura e tradução equivocada do livro Peri poietikés téchnes, do pensador 
Aristóteles, os gêneros passaram a dominar a leitura das obras de arte, sobretudo as de literatura e 
poesia. É um grande equívoco. Devido a quem? Devido aos sofistas através da invenção da 
gramática e da retórica e da determinação da metafísica pela Sofística. Elas funcionam sempre 
dentro de estruturas e de regras de relacionamento. Mas todo relacionamento se dá na proposição 
atributiva. Logo, também as obras de arte. Então não há gêneros? Sim e não. O maior problema 
para entender isso e até para me comunicar no vocabulário vigente está no fato de que há dois mil e 
quatrocentos anos o Ocidente foi sendo moldado pela Sofística e o que se ensina nas faculdades a 
propósito da literatura não passa de uma Sofística emoldurada pela Retórica e formada por 
conceitos metafísicos. Toda Teoria Literária e seu vocabulário e todas as Correntes Críticas têm por 
fundamento os conceitos metafísicos e sofísticos.  

Por detrás do surgimento da Sofística está uma disputa entre os sofistas e a filosofia. Se bem 
notarem, as duas palavras têm em comum a palavra grega: Sophia. A questão disputada diz respeito 
ao conhecimento ou saber. Sophia é sabedoria e sóphos é o sábio. Mas quando alguém tem e ensina 
conhecimentos já é sábio, já se move necessariamente na sabedoria? E a sabedoria pode ser 
ensinada ou não?  

Porém, a questão do conhecimento diz respeito a duas questões prévias: a realidade e a 
verdade. Entre a Sofística e a Filosofia há uma terceira personagem, aquela que nos interessa mais 
especificamente: a Poética. O lugar de encontro e desencontro destas três realizações é a referência 
de ser humano e Ser. É que neles vai estar a medida do que é realidade, verdade e conhecimento. O 
que é o ser humano? O que é o Ser? Realidade, verdade e conhecimento são diferentes segundo a 
Sofística, a Filosofia e a Poética, porque as três têm posições diferentes sobre o que é o ser humano 
e o que é o Ser. É que realidade, verdade e conhecimento são questões e não podem, jamais, serem 
reduzidos a conceitos como o fizeram a Sofística e a Metafísica.  

A Sofística apropriou-se da reflexão filosófica, reduziu-a a conceitos metafísicos e, através 
da Retórica e da Gramática, apropriou-se da Poética dimensionando-a também pelos conceitos. É a 
Poética sofística e metafísica. O conceito é a questão sendo tomada pela medida do ser humano e 
não do Ser. O que se ensina hoje sobre literatura não passa de posições e conceitos retóricos e 
gramaticais de uma Sofística dissimulada. Nessa dissimulação o próprio da Poética ficou esquecido, 
pois o próprio da Poética são as questões. Quais questões? O que é a realidade? O que é a verdade? 
O que é o conhecimento? Nessas e com essas questões está em questão a referência de ser humano e 
Ser.  

Mas por que as questões são diferentes dos conceitos? A questão só se torna verdadeira 
questão quando quem questiona já se deixou envolver por isso – o que na questão se dá como 
questão. Propriamente o que é isso – é a questão. Então quem questiona só pode questionar se no 

                                                 
* Professor Titular de Poética da UFRJ. Líder do NIEP – Núcleo Interdisciplinar de Estudos de Poética. Idealizador e 
responsável pelo Dicionário de Poética e Pensamento. 
Proponente do Simpósio “O insólito como questão e a questão como insólito em Rosa e Heidegger”. Coordenador da 
Sessão “A questão do insólito na arte: tempo e identidade, vida e morte”. 
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questionar se questiona. Para o questionar não basta conhecer, é necessário ser o que se conhece. É 
esse o profundo sentido da questão quando afirmamos – e não poderia ser de outro modo – não 
somos nós que temos as questões, mas são elas que nos têm. Só podemos querer questionar porque 
já desde sempre vigoramos nas questões. E três são as questões que estão por detrás da literatura e 
dos gêneros, e do problema se há um gênero insólito, isto é, se o insólito é um gênero. Por isso, o 
insólito está em questão. Como, porém, tentar responder positiva ou negativamente sem tematizar 
antes as três questões: realidade, verdade, conhecimento? Sem pensar antes o que é literatura como 
obra de arte? E esta a partir da referência de ser humano e Ser? 

Quando se cai na epistemologia e gnosiologia da Sofística, parece que o caminho para se 
resolverem as questões da realidade e da verdade consiste em fazer o caminho do conhecimento 
advindo das proposições. Nestas se fundam os conceitos. Estes resultam da relação de um sujeito 
com um predicativo, de um substantivo com um adjetivo, de uma forma com um fundo, de um 
significante com um significado. Mas ter tal conhecimento é dominar a relação de causa e 
consequência, é dominar a finalidade e a utilidade do conhecimento, enfim, dos conceitos. No e 
pelos conceitos se arquiteta a formação do homem. É a Paidéia sofística. Tal utilidade e finalidade 
formativa é a novidade da Sofística em relação à Poética e ao Pensamento originário. Estes se 
movem na sabedoria do ético e do poético, que jamais são passíveis de aprendizado e ensino. Só de 
aprendizagem. 

Os conceitos movem-se numa essência essencialista e não numa essência originária. O 
caminho da essência essencialista, os conceitos, foi o caminho da fundação e afirmação dos 
gêneros, surgidos, pela mão da filosofia através da lógica conceitual e genérica. Tomemos o 
exemplo da literatura. Como arte, do ponto de vista da retórica da Sofística, ela se subdivide em 
gêneros. Por exemplo: Literatura trágica, lírica, narrativa etc. Dessa subdivisão genérica, que atende 
somente ao aspecto do conhecimento atributivo, predicativo, podemos fazer uma nova subdivisão: 
Narrativa épica, romanesca, insólita. Chegamos finalmente ao nosso terreno, porém, através do 
quê? Dos adjetivos, dos atributos. Mas será que os atributos são a realidade e a verdade? São a 
essência originária da obra de arte? Dependendo da posição, não podemos dizer que uma pessoa é 
boa ou má? Que uma obra narrativa é artística ou não-artística? Os atributos dizem o próprio das 
pessoas ou das obras, o isto que cada pessoa, cada obra é, ou substituem as pessoas e as obras no 
que têm de próprio pelos atributos externos a elas mesmas e que mudam de acordo com as posições 
teóricas e épocas etc.? Quando estudamos e ensinamos a literatura através dos gêneros, isto é, dos 
atributos, só falamos sobre as obras, sejam narrativas ou não. Falar sobre é falar de fora. Por isso, 
falar sobre ainda não é ensinar a literatura, claro, não como um conceito genérico, mas como o que 
cada obra é e como tal é inclassificável, irredutível a um ou a mais atributos vistos de fora.  

A questão do ensinar está no centro e origem da Sofística, pois os sofistas sabiam que 
podiam ensinar muitas coisas, mas aquilo que era fundamental ensinar para a formação do homem, 
do cidadão, da Pólis, se tornou para eles e para nós ainda hoje uma questão incontornável. Qual? 
Podemos ensinar o saber, os conhecimentos. Mas será que podemos ensinar o que é sábio, o justo, o 
ético? A resposta foi, é e será: Não. Por isso, literatura, enquanto constituída por obras singulares e 
originárias, jamais se pode ensinar, seja através dos gêneros, seja através das classificações epocais, 
seja através de qualquer atributo. Então não devemos mais ensinar a literatura e esquecer as obras 
de arte? Mas claro que não. Devemos deixar de lado a Sofística retórica e gramatical e cada vez 
mais nos voltarmos para as obras como obras, eliminando todos os conceitos mediadores.  

Então, o que será o ensinar a literatura sem os gêneros, as classificações, os atributos? Como 
nos aproximarmos da obra em si, como ela é, em sua realidade operante e persistente? Não há outro 
caminho senão o diálogo com a obra de arte. Dialogar é se abrir para a escuta da fala da linguagem. 
E o que seria então a linguagem que fala na obra de arte? A linguagem não é um meio retórico e 
sofístico, algo útil para comunicar e persuadir. A linguagem é essencialmente a manifestação da 
verdade da realidade. Por isso, a obra de arte é sempre o pôr-se em obra da verdade. A linguagem 
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enquanto verdade é que fala, não o homem. O homem só fala quando corresponde ao apelo da 
linguagem, corresponde ao pôr-se em obra da verdade. A verdade, não o verdadeiro, nos libertará. 
Dialogar é libertar para o vigorar do que em cada um de nós é, aquilo que nos foi dado e temos que 
cultivar. Cultivar pelo dialogar é apropriar-se do que é próprio. O conhecimento pelos atributos não 
dá conta da verdade, apenas pode fundar mais um atributo: tal pessoa e tal obra é verdadeira. Mas 
será que pode haver o atributo sem o substantivo? E pode haver o substantivo sem a realidade? 
Enfim, para pensarmos as obras de arte, aí incluída a literatura, não temos que partir da realidade?  

O que é isto – a realidade? E o que a Poética tem a ver com o isto da realidade? A realidade 
é uma questão ou já a conhecemos adequadamente através dos conceitos atributivos, dos 
substantivos e adjetivos? A realidade é uma questão que não pode ser reduzida à proposição e aos 
significantes e aos significados, à forma e ao conteúdo. Como pode haver pro-posição com 
significante e significado, sujeito e predicado, se antes a própria realidade no que lhe é próprio não 
se manifestou? Sem abandonarmos os conceitos sofísticos e retóricos de linguagem e de realidade 
como representação será impossível dialogar com a literatura, entendida esta como reunião de obras 
de arte e não e jamais como um sistema. Quem funda sistemas são as teorias e os conceitos. Por isso 
mesmo, literatura não é um conjunto de gêneros e estilos. É necessário abandonar as classificações 
de gênero e de época, porque externas ao operar da verdade da obra. Não será melhor tentarmos 
logo o caminho das próprias obras de arte naquilo que lhe é próprio? Para isso, temos que nos 
despir dos conceitos ou como diz poeticamente o grande Caeiro (2004: 84): 

O meu pensamento só muito devagar atravessa o rio a nado 
Porque lhe pesa o fato que os homens o fizeram usar. 
 
Procuro despir-me do que aprendi, 
Procuro esquecer-me do modo de lembrar que me ensinaram, 
E raspar a tinta com que me pintaram os sentidos 

Infelizmente, pouco nos falam da realidade, porque ao se ensinar literatura não se ensina 
literatura, mas representações conceituais que falam sobre a realidade e não deixam a realidade, a 
verdade e o saber falar. O próprio do conceito é uma ideia geral permanente, atemporal, aplicável à 
realidade mutável ou, no caso do gênero, a diferentes obras, que teriam em comum algumas 
características enunciadas pelos conceitos. Nada mais falso. Isso não existe a não ser 
conceitualmente. Conceitos são a tinta com que pintaram nossos sentidos. Está na hora de 
acordarmos, raspando a tinta de todas as representações. 

 Não podemos identificar a realidade com os fatos, o que se vê, o que se toca, o material. 
Isso é falso. O próprio da realidade não são os fatos, não é uma representação conceitual. O próprio 
da realidade é o insólito. Mas então o que entender por insólito? Não podemos cair aqui no atributo 
e achar que há realidade insólita, como há realidade romântica, científica, psicológica, sociológica 
etc. etc. A obra de arte manifesta a verdade da realidade, porque a realidade é o próprio insólito. 
Como assim? Voltemo-nos para as próprias obras e escutemos, por exemplo, o que nos diz o conto 
“O espelho”, do narrador Rosa, em Primeiras estórias: 

O senhor, por exemplo, que sabe e estuda, suponho nem tenha ideia do que seja na 
verdade – um espelho? Demais, decerto, das noções da física, com que se 
familiarizou, as leis da óptica. Reporto-me ao transcendente. Tudo, aliás, é a ponta 
de um mistério. Inclusive, os fatos. Ou a ausência deles. Duvida? Quando nada 
acontece, há um milagre que não estamos vendo. (Rosa, 1967: 71) 

Note-se logo que o tom narrativo se dirige ao leitor, solicitando dele uma tomada de posição, 
um questionamento, um diálogo pelo qual questionamos as nossas posições ou idéias já feitas, já 
pintadas em nossos sentidos. É que a obra de arte nos solicita sempre uma tomada de posição. Só 
assim a verdade da obra opera no e com o diálogo. Não só com este conto estranho, insólito. Porém, 
com toda obra de arte. Em verdade o que se tematiza no conto “O espelho” é justamente o insólito 
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que é a realidade. Tal insólito nos advém quando nos perguntamos: O que é um espelho? Espelho 
vem da palavra latina speculum, substantivo do verbo speculare, que significa especular. Especular 
é refletir, pensar e conhecer não um conhecimento que se pode ensinar quando se expõe algo sobre. 
No especular o que se especula como espelho onde estamos projetados é o que somos. Mas o que 
somos não como imagem ou representação dada pelos sentidos e pelos conceitos. Especular, refletir 
é nos apreendermos no que somos como questão. O que somos como questão é o que é a realidade 
como questão. E por que a realidade é questão? O narrador de “O espelho” o diz: “Tudo, aliás, é a 
ponta de um mistério. Inclusive os fatos”. Se tudo é mistério, não é o mistério o próprio insólito?  

In-sólito tem dois sentidos. O radical sólito, do verbo latino solere, habituar-se, diz o 
costumeiro, o que se faz hábito, o habitual, o cotidiano, o que se tem como o verdadeiro e real pelas 
representações dos diferentes discursos sobre a realidade. No habitual há um sentido profundo do 
ser humano jogado no mundo. Mundo é então o habitar, quando este diz o entre-ser entre Terra de 
Céu. Habitar diz o poder ter-se por habitar no entre, no mundo. Mundo é abertura como projeto de 
ser enquanto vigência da linguagem. Este poder não depende de uma de-cisão pelo ter, só pelo ser o 
que se tem: o habitar. Porém, este habitar pode tornar-se um hábito, onde este indica o 
esquecimento do que somos na sofreguidão de termos, de aproveitarmos a vida, que não cessa de 
mudar. O hábito, o costumeiro é o habituar-se ao repetir mecânico e costumeiro aos ritos habituais 
sem o seu originário, que são os mitos. Todo mito é o Ser do sendo como vigor inaugural a cada 
momento, porque o Ser é não só mudança, mas também a permanência. Os ritos, os hábitos, os 
costumes, as representações, os conceitos, os atributos e formas só nos dão uma ideia abstrata e 
arquetípica do originário, do in-sólito. No sendo do Ser nunca há um “tipo”. Todo sendo é sempre 
inaugural, ou pode ser. As tintas com que nos pintaram os sentidos são os discursos e 
representações sobre a realidade.  

Já o prefixo in pode ser pensado em dois sentidos fundamentais e paradoxais: 

1º) O in- indica negação daquilo que o radical afirma. Então o in-sólito será o não-
costumeiro, o não-habitual. Porém, habitual é o que se tem por real e verdadeiro, aquilo em que de 
imediato já estamos lançados. Habitual é o que temos e tendo, somos. Todo ter algo se move na 
redução das coisas da realidade a um limite. É este limite que nos possibilita ter coisas, ter 
conhecimentos sobre literatura ou até, numa sociedade sofística e consumista como a nossa, ter 
alguém. Mas será que podemos ter alguém? Ter ainda não é ser. É que só somos o que somos 
sendo. Neste, o limite é o não-limite. O ter é ter algo ou alguém previamente delimitado e 
formatado. O que somos é nosso maior bem, pois só assim podemos ter realmente o que somos. O 
sendo que somos sempre se dá num entre limite e não-limite. Porém, não é isso que acontece nas 
representações. O ter do habitual (do verbo latino habere: ter, note-se a tautologia) nos lança através 
dos atributos no externo, no impróprio, nos conhecimentos sobre. É que os conhecimentos sobre, 
em que consiste em geral nossa formação, inclusive a formação em literatura, não nos dão jamais o 
que é sábio, o justo, o ético.  

Por isso é que devemos ultrapassar a Sofística consubstanciada no ensino tradicional da 
gramática e da retórica. A sabedoria como tal é uma questão poética, porque a Poética 
originariamente é sempre ética. Poética diz aqui a essência do agir. O ético é a fala da linguagem 
levando ao desvelamento do que somos. Por que o insólito nos pode dar, presentear esse 
desvelamento ético? 

2º) É aí que aparece o segundo sentido do prefixo in-. In só pode ser negação porque ele diz 
em primeira instância: o entre, o radicado em, ou seja, desde sempre viemos e voltamos ao abismo, 
o irredutível a qualquer atributo. O “entre” como abismo é o Nada. O in-sólito é o que se origina do 
Nada. E que é o Nada? Nada não é só negação. É mais, muito mais. No conto com que dialogamos, 
no final do percurso, o narrador se vê numa contingência estranha, mágica, maravilhosa, fantástica. 
É que o progressivo e radical despojamento (o tirar as tintas com que lhe pintaram o rosto, a face), a 
aparente negativa ou renúncia a “tudo o que obstrui o crescer da alma, o que a atulha e soterra...” 
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tem um depois: “o salto mortale” (ROSA, 1967: 78). Nele a manifestação e presença do Nada. Mas 
se o Nada não é a pura e simples negatividade, o que é? Quem reintroduziu o Nada no pensamento 
ocidental como questão foi Heidegger, embora ele sempre estivesse presente em todas as grandes 
obras de pensamento e poesia.  

No ensaio: O que é metafísica? lança-nos no mistério do Nada: “O Nada é o véu do Ser”. 
Quando Heidegger pensa o Nada como o véu do Ser, ele nos lança no abismo que é a realidade 
enquanto a realidade é o próprio insólito. Não esqueçamos que a realidade se forma da palavra 
latina res e que foi usada para traduzir o tò ón grego, isto é, o sendo. O insólito, enquanto o Nada, 
não é o atributo de alguma obra como gênero: é o próprio real misterioso que não cessa de 
acontecer. Mas não é isso o que afirma também Rosa? Sim. Basta dialogarmos com a verdade que a 
obra manifesta. Para isso, devemos deixar a obra falar. E o que ela nos diz? “Quando Nada 
acontece, há um milagre que não estamos vendo” (Rosa, 1967: 71). Tomemos a sério o que Rosa 
escreveu. “Quando” é uma conjunção temporal que mostra uma inserção necessária no tempo, mas 
no tempo do acontecer e não em qualquer tempo. Para o grego, o tempo do acontecer é a memória, 
enquanto o kairós do aión. Kairós é o tempo oportuno, de amadurecimento do que é o tempo 
originário, o aión, isto é, o tempo do acontecer poético. E qual é o tempo do acontecer, isto é, qual é 
o seu agente, aquilo que no acontecer acontece? Rosa o diz: o Nada. O acontecer do tempo é o 
próprio Nada. Usando a terminologia sofístico-gramatical ao dialogarmos com a fala do narrador, 
que diz: “Quando nada acontece...”, o “nada” aqui é o sujeito de acontecer. E quando nada acontece 
dá-se, presenteia-se o insólito. Por quê? Diz o narrador: “Quando nada acontece, há um milagre que 
não estamos vendo”. Se não podemos reduzir o insólito a representações narrativas, muito menos 
ainda querer determinar e reduzir a realidade àquilo que nossos olhos veem. No fundo, enquanto 
insólito, ou seja, enquanto milagre, o Nada é o que não se vê em tudo que se dá a ver. É o que 
acontece. E acontece sempre enquanto tempo, sempre num quando. 

O ver não é a medida do tempo e muito menos da realidade. E por quê? Responde o 
narrador: “Ah, o tempo é o mágico de todas as traições... E os próprios olhos, de cada um de nós, 
padecem viciação de origem, defeitos com que cresceram e a que se afizeram mais e mais” (Rosa, 
1967: 72). Não reconhece ouvinte-leitor as mesmas tintas a que se refere Caeiro? Rosa não afirma 
que a viciação é só de seus olhos narradores. Não. São “os próprios olhos de cada um de nós”. E 
reafirma: “Os olhos, por enquanto, são a porta do engano: duvide deles, dos seus, não de mim” 
(Rosa, 1967: 72). O tempo usado é o imperativo para se dirigir a nós, nos desafiando a nos 
questionarmos e a dialogarmos. A dúvida deve nos abrir os olhos para o insólito, esse “mistério que 
não estamos vendo”. É um mistério que não está distante, em algum lugar mágico, fora do habitual, 
que não se sabe onde e que de repente baixa nesta terra. Isso é uma representação infeliz, baseada 
numa metafísica do fundamento distante no espaço e no tempo, aquele fundamento que deu origem 
a tudo e depois se afastou porque estava cansado e foi para um lugar de onde tudo acompanha 
descansadamente e que, de vez em quando, resolve nos visitar. Isso é uma ideia absurda, porque é 
uma ideia baseada em relações causais, proposicionais, sofísticas. Alguém causou alguma coisa e 
foi embora. Disso também se desfaz o pensador Rosa, porque nos lança na Poética do insólito. E o 
que ele nos diz. O Nada como o mistério da realidade, como o insólito da realidade e a realidade do 
insólito não deixa permanentemente de acontecer. O Nada acontece sempre. O que se mostra não 
pára de acontecer. E onde a realidade acontece em primeiro lugar? Em nós mesmos. Não somos um 
“eu” conceitual, uma representação abstrata, indiferente à mudança. Somos o próprio insólito, 
porque a realidade não é o que está fora de nós, mas o que em nós sendo nos leva a ser o que somos. 
Será isto verdade? Pensemos com o poeta. Eis o que ele nos diz: 

Como é que o senhor, eu, os restantes próximos, [vocês], somos no visível? O 
senhor dirá: as fotografias o comprovam. Respondo: que, além de prevalecerem 
para as lentes das máquinas objeções análogas [ao do ver de nossos olhos], seus 
resultados apoiam antes que desmentem a minha tese, tanto revelam superporem-se 
aos dados iconográficos os índices do misterioso [do insólito]. Ainda que tiradas 
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de imediato um após outro, os retratos sempre serão entre si muito diferentes. 
Se nunca atentou nisso, é porque vivemos, de modo incorrigível, distraídos, das 
coisas mais importantes. (Rosa, 1967: 71) 

O impróprio é a distração incorrigível em relação às coisas mais importantes. Quem não 
questiona vive distraído, na culta festa dos atributos. Ora, o próprio dos atributos, dos conceitos, dos 
gêneros, é querer reduzir a mudança, a variedade e multiplicidade da realidade, a uma identidade 
abstrata, genérica. Isso nega a própria dinâmica e mudança da realidade, pois como nos afirma 
poeticamente o narrador: “Ainda que tirados de imediato um após o outro, os retratos sempre serão 
entre si muito diferentes”. O maravilhoso da realidade é que cada um de nós, cada sendo é único, 
inaugural, irrepetível e num acontecer con-criativo de toda a realidade, incessantemente de uma 
originariedade e originalidade que não cessa de se presentificar, de dar-se. Por isso, o tempo é o 
próprio insólito, porque a realidade é o tempo se dando, presenteando-se.  

Mas então em que consiste o viver? O viver como o tempo não é apenas o deixar a vida 
fluir. Algo de misterioso também acontece nesse fluir da vida. Eis o que nos diz o narrador: “Ah, 
meu amigo, a espécie humana peleja para impor ao latejante mundo um pouco de rotina e lógica, 
mas algo ou alguém de tudo faz frincha para rir-se da gente...” (Rosa, 1967: 72). O ser humano sabe 
que não basta viver como um fluir sem parar. Há “algo ou alguém de tudo faz frincha”. Como 
chegar a este algo ou alguém? Como diz Rosa, para isso não basta tentarmos impor um pouco de 
rotina e lógica através dos conceitos e dos gêneros, representações abstratas e atemporais. Por quê?  

Se no espelho que nos espelha e reflete, a realidade acontece num mistério incessante, numa 
mudança inegável, como um rio que não cessa de fluir, ao refletirmos pro-curamos no fluir sempre 
o que permanece, o originário. O originário é a memória do tempo. No conto “O espelho”, o que 
acontece é uma profunda reflexão poética como uma viagem em demanda do originário, não que ele 
esteja e se dê lá no fim. O originário é o Nada, o abismo, que exige de nós renúncia e 
decididamente um “salto mortale”. O “salto mortale” enquanto o originário ou o Nada, o Insólito, é 
o salto para, na e desde a terceira margem do rio.  

Este salto não pode ser ensinado por nenhuma Sofística retórica ou Metafísica essencialista, 
não pode ser ensinado pelo aprendizado dos gêneros, mesmo quando nos voltamos para as obras de 
literatura e as procuramos classificar como insólitas, maravilhosas, góticas, fantásticas, realismo 
mágico etc. Feitas as classificações, nos damos por satisfeitos e achamos que já dissemos tudo 
sobre as obras. E vamos para casa, o habitual, ou para um bar aproveitar a vida, porque quando se 
está aprendendo, faz-se sacrifício. É algo funcional, cansativo e frustrante. Mas como aproveitar a 
vida se vivermos distraídos das coisas mais importantes? Quando chegará para tais pessoas a sua 
hora e vez, o seu kairós? Não adianta falar sobre se, na leitura, algo não aconteceu como diálogo e 
nos conduziu ao espelho. Porque o espelho é o lugar do entre, onde o diálogo entre a mudança e a 
permanência em que desde sempre já estamos jogados é possível.  

Para tal reflexão também nos joga um famoso poema da poetisa pensadora Cecília Meireles: 
Retrato 
 

Eu não tinha este rosto de hoje, 
assim calmo, assim triste, assim magro 
nem estes olhos tão vazios 
nem o lábio tão amargo. 
 
Eu não tinha estas mãos sem força, 
tão paradas e frias e mortas; 
eu não tinha este coração 
que nem se mostra. 
 
Eu não dei por esta mudança, 
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tão simples, tão certa, tão fácil; 
– Em que espelho ficou perdida 
a minha face? (Meireles, 1987: 84) 

A mudança é certa, simples, fácil. Mas não é tudo. Há o espelho, há o Nada, há o Insólito. 
Houve, constata entristecida, uma perda. Não é a perda de algum bem descartável. É a perda da vida 
essencial. É a perda do que lhe é próprio, certo, inconfundível: a sua face. E ela, nós, nos 
perguntamos: Em que espelho? Não basta viver, deixar a vida fluir, num dedicar-se exaustivo ao 
que muda e passa, às novidades, ás modas, às curiosidades sem a cura do próprio, à ânsia de curtir 
externamente a vida. É necessária a ânsia do espelho, onde temos um encontro marcado com nossa 
face. Então, a vida deixará de ser apenas vida vivida e se tornará no e com o espelho a vida 
experienciada. Não há nem deve haver uma dicotomia entre vida vivida e vida experienciada. As 
duas estão unidas indissoluvelmente no espelho, no “entre”. De “entre” vem interior. Este não é e 
nem deve ser o subjetivo oposto ao objetivo, ao exterior. Não deve ser a oposição dual de corpo e 
alma, terra e céu, vida e morte, mortalidade e imortalidade. E assim por diante em todas as 
dicotomias. Não. O “in” de interior é o “in” do entre. Este é o que somos e que jamais pode ser 
confundido com nosso “eu” oposto ao que cada um é. O sou é que funda o “eu”. É aí que se perde a 
verdadeira face. No delírio incessante das pro-curas externas ou internas subjetivas, mutáveis e 
passageiras, colhemos uma perda, porque não quisemos ser, só ter o que não somos. Ser é realizar o 
“eu” pelo “sou”, porque aí estaremos sendo o Ser do sendo: nossa verdadeira e própria face. A 
renúncia ao passageiro e descartável não tira. Dá. É a pobreza livre e essencial. Dá porque nesse dar 
dá-se o Ser do sendo: o que nos é próprio. E então a mudança não se torna algo externo nem 
interno. A mudança é sempre a presença do simples, do certo, do fácil. É que mudamos para 
permanecer no originário, no in-sólito, plenificando nosso sendo. 

Nele e por ele realidade, verdade e conhecimento se tornam a medida da referência de ser 
humano e Ser. O Ser em nosso sendo é a medida do que nos é próprio, uma medida que é a essência 
originária da mudança e da permanência. Vivemos (mudança) para morrer (permanência). Somos 
sempre insólitos. Por isso, no discurso da Academia, Rosa, o poeta pensador disse: “Não morremos. 
Ficamos encantados”. Insólitos. Insólito em questão. 
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A MORTE COMO INSÓLITO 

André Vinicius Lira Costa* 

O “insólito” é um termo corrente: algo é insólito quando nos surpreende e não foi 
previamente calculado. Uma caracterização extensa de adjetivações do insólito nos dá Flavio García 
(2007: 19): 

Os eventos insólitos seriam aqueles que não são freqüentes de acontecer, são raros, 
pouco costumeiros, inabituais, inusuais, incomuns, anormais, contrariam o uso, os 
costumes, as regras e as tradições, enfim, surpreendem ou decepcionam o senso 
comum, às expectativas quotidianas correspondentes a dada cultura. 

No estudo das obras poéticas, o “insólito” tem se tornado uma via sedutora, enquanto uma 
abordagem definida. Tenta-se configurá-lo como um gênero literário à parte: “Um conjunto de 
narrativas que se marcam distintivamente pela presença de eventos insólitos não ocasionais, 
servindo-lhes de móvel” (García, 2007: 18). Seu estudo se estende à observação das formas 
narrativas, das imagens, dos temas, de maneira a verificar, com um foco considerável na impressão 
do leitor, a “hesitação experimentada por um ser que só conhece as leis naturais, face a um 
acontecimento aparentemente sobrenatural” (Todorov Apud Pessanha, 2008: 42). 

O reconhecimento de um evento, forma ou figura insólita, num texto, pode resultar apenas 
de uma leitura mais literal, entre outras possíveis. No mito grego de Sêmele e Dioniso, não é nada 
comum, para nós, que uma princesa engula um coração e fique grávida de seu antigo possuidor, ou 
que um pai costure um feto na coxa e termine de gerá-lo. É tão incomum quanto a ideia de que um 
deus, que já em grego era designado “imortal” (athánatos), seja assassinado. Mas essa “hesitação” 
se mostra uma frustração da lógica, que não compreende o poético em sua essência: frustramo-nos 
igualmente ao receber uma notícia inesperada e ainda não estaríamos pensando no poético. 

Assim como com os mitos, os estudos sancionam o que foge a seus esquemas lógicos 
prévios pelo conceito de insólito. Contudo, a busca de estruturas e elementos insólitos nas obras-de-
arte pouco contribui para o diálogo com as obras enquanto não forem fundamentalmente 
questionados e postos num horizonte poético. Não é à toa que nossa época prescinde de deuses, 
demônios e da própria arte: a pós-modernidade visa a expurgá-los com o bastão da razão, ou torná-
los figuras, histórias para entreter, descartáveis, dispensáveis. Nessa dimensão, o insólito tornou-se 
um instrumento de medida, o critério pelo qual um leitor se orienta a partir de sua satisfação estética 
e subjetiva.  

A crítica poucas vezes reconhece trabalhar com interpretações determinadas de arte e de real 
e não simplesmente com o que são literatura e real “em si mesmos”, como se fossem dados 
imediatos. Na melhor das circunstâncias, o crítico arvora seu comentário num determinado 
paradigma e o que a ele escapa se justifica por ter escolhido uma metodologia e não outra. Então, do 
que adianta localizar e descrever um evento, forma ou palavra, cujo estranhamento depende 
inteiramente de já vermos a literatura como uma emulação da realidade? Tal conhecimento não se 
sustenta sozinho, tornando-se apenas um conceito manejado por acadêmicos, cuja delimitação e 
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Pensamento, idealizado por Manuel Antônio de Castro. 
Comunicador da Sessão “A questão do insólito na arte: tempo e identidade, vida e morte”, que compõe o simpósio “O 
insólito como questão e a questão como insólito em Rosa e Heidegger”, proposto por Manuel Antônio de Castro. 
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discussão terminam como um fim em si mesmo. Urge, então, pensar o sentido e a verdade da obra-
de-arte. 

Discutir o insólito é discutir o homem em seu horizonte histórico. Se perguntarmos pela 
questão do insólito, teremos que situá-la, ver a proveniência do homem histórico e para o que 
séculos de cultura apontam. Significa identificar e criticar o percurso de pensamento que desemboca 
no momento atual, exigindo também uma aguda compreensão do mesmo. Esse horizonte oferece a 
vista de uma vida num contínuo, como princípio que se plenifica, sendo o sentido histórico a 
experiência dessa unidade plural no fundo das mudanças do tempo. Fritjof Capra, à guisa de 
exemplo, pergunta pelo sentido histórico do impacto das reflexões cartesianas: 

A filosofia de Descartes não se mostrou importante apenas em termos do 
desenvolvimento da Física clássica; ela exerce, até hoje, uma tremenda influência 
sobre o modo de pensar ocidental. A famosa frase cartesiana Cogito ergo sum 
(“penso, logo existo”) tem levado o homem ocidental a igualar sua identidade 
apenas à sua mente, em vez de igualá-la a todo seu organismo. Em consequência da 
divisão cartesiana, indivíduos, na sua maioria, têm consciência de si mesmos como 
egos isolados “dentro” de seus corpos. A mente foi separada do corpo, recebendo a 
inútil tarefa de controlá-lo, causando assim um conflito aparente entre a vontade 
consciente e os instintos involuntários. Posteriormente, cada indivíduo foi dividido 
num grande número de compartimentos isolados de acordo com as atividades que 
exerce, seu talento, seus sentimentos, suas crenças etc, todos estes engajados em 
conflitos intermináveis, geradores de constante confusão metafísica e frustração. 
(Capra, 2006: 25) 

Tomar a literatura como questão não é apenas entender um conceito de literatura entre 
muitos. Significa dispor-se diante da literatura de uma maneira radical, o que não se confunde com 
insólita e “diferente”, pois pergunta pelo essencial e sempre por ele, por suas raízes. Assim, não 
pode, como um gênero ou estilo, estar presente ou não, de forma acessória. A questão também não é 
algo que os intelectuais discutem numa tarde até que alguém tome a vantagem (ou a autoridade) 
para encerrá-la ou resolvê-la. As questões são essenciais porque estão em vigência permanente em 
todas as nossas ações e produções. Uma dessas questões é a da morte. Como são essenciais, elas 
caminham juntas, seja a da morte, do homem, do real. 

A fim de abordar o nexo entre morte, insólito e poético, voltemos para o nosso exemplo 
mítico. Na abordagem do mito que citamos, assim como de muitos, ressaltamos dois pontos 
relevantes: o de enxergar os deuses gregos à luz do Deus cristão e o de atribuí-los forma e caráter 
humanos. Heidegger nos adverte dessa fundamentação das interpretações modernas do mundo 
grego em seu Parmênides: “Os gregos não fantasiaram os deuses de forma humana nem 
divinizaram o homem [...]. Os deuses dos gregos não são ‘personalidades’ e ‘pessoas’ que dominam 
o ser, mas são o próprio ser” (Heidegger, 2008: 159-60). Essa interpretação vai de encontro à 
difundida, de que os gregos representaram a si mesmos como deuses. Contudo, um exame mais 
cuidadoso mostra que o modo de ver grego nunca foi “subjetivo”, da forma como conhecemos, ou 
“antropológico”. Pelo contrário, os deuses emergem do próprio ser. Por essa afirmação, é colocada 
em questão não só a concepção usual dos deuses gregos, mas também o ser. 

As noções de divino e de ser articulam-se com o extraordinário. Gostaríamos de reconduzir, 
assim, o insólito à sua compreensão ontológica, na forma do extraordinário. Advém-nos como uma 
questão do homem, ou seja, fundamental para seu percurso existencial e não apenas um conceito 
literário. Sobre o extraordinário, Heidegger fala: 

O extraordinário, não é, portanto, o que jamais tinha estado presente até então; é o 
que já vem sempre a presença e anteriormente a todo “caráter espetacular”. O 
extraordinário como o ser que brilha em cada coisa ordinária, isto é, nos entes, e 
que muitas vezes brilha somente como uma sombra de nuvem, que se move 
silenciosamente, nada tem a ver com algo monstruoso ou barulhento. O 
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extraordinário é o simples, o sutil, o inacessível para as garras da vontade, o que se 
subtrai a todos os artifícios do cálculo, porque ultrapassa todo o planejamento. [...] 
O admirável é, para os gregos, o simples, o sutil, o próprio ser (Heidegger, 2008: 
148) 

Vemos, portanto, que o extraordinário pode ser compreendido como um evento da própria 
dinâmica verbal do ser. Ele se enraíza na essência de seu movimento, chancela o tempo e toda 
multiplicidade. O extraordinário gera o ordinário, mas também brilha nele, na mesma co-pertinência 
do sol e da luz, por exemplo. O extraordinário não é algo transcendente; nem tudo que se vê e tem 
acesso é ordinário. A diferença ontológica que se faz entre ser e ente, entre extraordinário e 
ordinário só pode ser compreendida face à sua identidade. Por isso, o pensador diz que o ser está na 
simplicidade, ou seja, está na sua presença que se retrai em todo ente. O extraordinário é a própria 
visão do ordinário como ordinário, é a manifestação do deus, acolhendo, sacramente, os entes no 
ser. O divino é, assim, o ser que se faz visto em cada ente como ser, possibilitando seu vislumbre.  

Mas o que isso tudo tem a ver com a morte? Ainda se tomarmos a morte e o insólito em seus 
sentidos mais correntes, não será a morte o evento insólito capital da vida em geral, inclusive da 
humana? Na pós-modernidade, a morte tem sido vista como algo a ser evitado a qualquer custo, 
conforme os ditames da ciência e as leis do Estado. Em contrapartida, a vida é radicalmente 
separada da morte, vista como uma viagem hedônica pelo globo terrestre, mantida por um bom 
emprego e por uma boa rede de relações sociais. A consequência dessa interpretação corrente de 
vida e morte é a dessacralização e banalização de toda a vida: cada vida que termina se torna uma 
estatística, algo que não entendemos e mal nos afeta.  

Um discurso cada vez mais corrente (e esperado) é o de os estudos científicos lograrem 
retardar ou até mesmo interromper o processo de degradação de um corpo vivo. Ainda que esse 
possível evento futuro “lide” com a morte, atenuando ou revertendo sua ação sobre a vida, não se 
estaria pensando a morte na sua dimensão ontológica, mas apenas como um processo biológico. 
Ainda assim, a morte ainda vigeria em nós como questão, continuaria a compor o interstício 
essencial do qual não podemos escapar e tampouco evitar: somos este corpo vivo que só pode 
dançar a dança da morte. 

Isto que somos tem um princípio primeiro: a mãe de cada um. A mãe dá à luz natural, 
generosa e livremente, como um desdobramento de si mesma. Ela nos acolhe na escuridão de seu 
ventre até sermos lançados no mundo. Todo momento dessa gestação é mágico e nos perfaz 
essencialmente. Ordinariamente, não visualizamos isso, mas nossa existência decorre desse 
princípio originário de vida que irrompe em nós pela gestação e nascimento, de forma que nossos 
pais não são a causa última de nossa existência, mas igualmente reverentes à nascividade abundante 
da vida cósmica. 

Será que poderíamos suspender do homem, em si, a responsabilidade pela criação e 
manutenção da vida e perceber em seu seio a ação fulgurante da phýsis, a doação da realidade como 
ser? É importante frisar que a nossa compreensão de natureza, ainda que não seja e tenha sido 
uniforme, devém da experiência latina de mundo no termo natura. Entretanto, não se deve 
confundir phýsis com natura, pois não dizem o mesmo. A phýsis se dá na intimidade tensional do 
ser, enquanto natura já se refere onticamente ao ser e numa posição de assenhoreamento pelo 
homem latino. Em outras palavras, diz respeito ao conjunto de coisas da natureza, o que se 
distinguia do homem, dito cultural. 

Suspendendo a interpretação humanista que o homem tem de si mesmo, o universo, a 
ordenação harmônica do real, se faz uno e o homem integra essa unidade, aproximando-se do 
enigma do ser. É por isso que Manuel Antônio de Castro diz: 

Não somos nós que temos as questões. As questões é que nos têm. Somos nas e a 
partir delas. Já estamos jogados e abertos para as questões. E o questionar são 
possibilidades desse estar jogado no aberto que as próprias questões abrem. Por 
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isso somos uma doação das questões. Nossas possibilidades de ser são as 
possibilidades dadas pelas próprias questões, para que, pelo questionar, nos 
apropriemos do que lhes sendo próprio, passe a ser o que nos é próprio, enquanto 
possibilidades que elas nos abrem e dão. (Castro, 2008) 

A phýsis nos dá as questões, que no mesmo movimento principiador nos lança e nos sustém 
vivendo. Mas também é ela que nos imbui da morte. Dessa “entridade”, devém o princípio e o 
sentido da vida e da morte. Castro chama de “aberto que as próprias questões abrem” a maneira 
especular e espetacular pela qual habitamos e se oferece o ser; o mesmo diz Heráclito, em seu 
fragmento 119: “A morada do homem: o extraordinário” (Anaximandro et alii, 2005: 91). O destino 
se elabora a partir dessa abertura essencial que sempre o faz reverente ao nada. Só pela urgência do 
nada o homem se apropria do que lhe é próprio, a partir do que lhe é dado pelo ser e pelas questões. 
Se entendermos o destino como um caminhar e um encaminhar-se, sua definição usual como 
determinação cabal dos eventos da vida de um homem pode ser revista. Dissemos que habitamos de 
maneira especular porque a “entridade” comporta nela mesma uma visão de si, uma visão do ser. 
Então, ser homem significa ver a si mesmo como ser, na medida em que está lançado e orientado 
para um destino, tão velado e indeterminado como o ser mesmo, apropriando-se daquilo que lhe é 
oferecido conforme aprofunda e experiencia essa visão. Percebe-se que é um pensamento circular: o 
ser do homem o lança num destino, que só é possível na abertura do ser. Por esse motivo, Heráclito 
localiza no acontecer, no extraordinário, a morada do homem. Morar num lugar significa ser o lugar 
em que se mora, significa ser atravessado pela localidade e carregá-la como princípio (Cf. Jardim, 
2000). O homem, assim, habita o extraordinário, porque na manifestação extraordinária do divino a 
habitação se plenifica e preenche de sentido. Sua determinação ontológica não vem de suas ações 
ou de suas conceituações sobre si mesmo e os demais setores da realidade, mas por ser “o ente cujo 
ser é determinado através de uma relação do próprio ser, que se autodesvela” (Heidegger, 2008: 
158). 

De acordo com as considerações tecidas, o insólito foi localizado na referência entre homem 
e ser. O homem sabe da profundidade ctônica e invisível de todo fenômeno que se apresenta diante 
de si, daí a necessidade fenomenológica de tomá-lo como questão, abertura. Mas sem essa visão 
anterior do invisível não haveria, justamente, nada visível: o ordinário carrega consigo o 
extraordinário. Quanto ao poético, pensamo-lo na palavra phýsis, que aponta para a fenda 
manifestante daquilo que é. Porém, a fenda só é possível como um caminho, como dobra: o 
atravessamento de duas dimensões distintas. Para compor essa travessia, carrega o krýptesthai, o 
horizonte do que não é. A experiência distinta do homem com o ser é poética precisamente porque 
ela se constitui essencialmente de tensão criativa, da vigência da mudança e da multiplicidade. Por 
esse motivo, a identidade de um homem não pode ser um fundamento último, isto é, ela não se 
conclui numa “personalidade”. E assim voltamos à questão do destino humano: só há destino na 
possibilidade criativa do nada. 

A poeticidade própria do real conflui no pensamento da morte. Sobre isso, diz-nos Ronaldes 
de Melo e Souza: “Essencialmente tanatafórico, portador da vida que amadurece a morte dentro de 
si mesmo, o homem, já de si, é uma ironia suprema, porque o fundo do seu ser se revela sem fundo 
nem fundamento, sem essência nem substância” (Souza, 2000). O homem é “tanatofórico” porque 
faz e pode fazer duplamente a experiência da vida e da morte. De maneira paradoxal, ele se 
encaminha para esse lugar dialógico, mas também desde sempre está lá. Isso ocorre devido à 
vigência de vida e morte como um princípio tensional. Assim, dizemos que o homem é mortal: não 
só ele pode e morrerá terminantemente, mas também ele só pode “ser” o que é porque a morte 
delimita e configura o âmbito de sua propriedade. O que chamamos de “momento da morte” só 
pode ser colocado como fato marcado se retirado da dimensão do acontecer. Só podemos morrer 
porque somos históricos, somos enquanto tempo, desdobramento. A nossa consciência subjetiva da 
morte devém dessa condição ontológica de existência: vivemos porque contemos esse lugar que 
reúne em nós todas as mudanças, numa permanência, mesmo que misteriosa. 
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A morte biológica interrompe a atividade do organismo na sua forma anterior. Como nossa 
consciência está atrelada a essa atividade, não podemos analisar o que acontece nesse momento. Até 
mesmo a ideia que temos a respeito dessa cessação nunca diz respeito à nossa própria, sempre à de 
outros organismos. Entretanto, se o nosso destino é singular, também o é a nossa morte: sempre 
morrendo e sempre vivendo, faz-se o campo no qual transformamo-nos cada vez mais em nós 
mesmos. Viver e morrer se tornam um único caminho sagrado no qual podemos realizar o que 
somos. 

Contudo, não estamos simplesmente entregues ao movimento de vida e morte e ao destino. 
Experienciar radicalmente esse movimento é tarefa árdua e penosa, porque nos põe todos em 
suspenso. Diz respeito à totalidade do homem e do real, exige-nos um ver que não é dos sentidos. 
Mas talvez seja a única opção, para cada um, questionar nossos limites e nos abrirmos para o 
mistério da vida e da morte. Quando conquistamos esse acontecimento, o extraordinário manifesta 
algo de sutil e nos apropriamos de nós mesmos, renascemos e “remorremos”. No dizer de Rosa, 
“um menino nasceu – o mundo tornou a começar!” (Rosa, 2001: 484). 
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A HORA E A VEZ DO BURRINHO PEDRÊS 

Jun Shimada* 

A hora e a vez: termos grandiosos e pomposos sobre os quais pretendemos nos debruçar. Ou 
não: a pretensão de se debruçar sobre a hora e a vez se equivoca; a hora e a vez não são nossas, mas 
vêm do burrinho pedrês até nós e, se assim nos tocam e nos permitem delas falar, é por já estarmos 
sempre em uma hora e uma vez. A hora e a vez, parece, interpelam-nos, atropelam-nos, e, mais que 
da grandiloqüência e pompa, é daí que provém sua grandiosidade. 

É possível que um conto — no caso, o de Rosa — nos interpele e atropele e nos convoque 
ao diálogo. Talvez seja essa a questão: o possível e a interpelação, possibilidade e concretização: o 
diálogo com o qual procuraremos dialogar. Mas o que é bem o possível a se articular com a hora e a 
vez presentes? O que, em “O burrinho pedrês”, vem de encontro ao nosso pensamento quando o 
lemos? 

Era um burrinho pedrês, miúdo e resignado, vindo de Passa-Tempo, Conceição do 
Serro, ou não sei onde no sertão. Chamava-se Sete-de-Ouros, e já fora tão bom, 
como outro não existiu e nem pode haver igual. (Rosa, 1969: 3) 

O conto é como um causo contado em volta do fogo ao fim do dia, com as hipérboles que 
lhe são típicas. Ser “como”, no entanto, não é ser igual, e nossa atenção deve ser grande em relação 
às aparências em nossa leitura. Como diz o Major Saulo, “não é nas pintas da vaca que se mede o 
leite e a espuma” (Rosa, 1969: 16). Se, então, o narrador diz que “não pode haver igual” a Sete-de-
Ouros, não é de figura de linguagem que se trata. Ao mesmo tempo, não podemos cair na tentação 
de simplificá-lo e descartá-lo como uma tautologia. Que um burro não pode ser igual a outro é coisa 
por todos sabida, como uma pessoa não pode ser igual à outra. Ainda assim, esse fato se esquece e 
até se despreza, ainda que seja algo fundamental no conto que ora lemos. 

A introdução do conto prossegue e diz: que a “estória de um burrinho, como a história de 
um homem grande, é bem dada no resumo de um só dia de sua vida” (Rosa, 1969: 4). Parece ser 
apontada aqui uma importância de certo fato em relação aos outros, mas o que se dá nesse dia? Que 
importância é essa? Será ela também algo relativo à pompa e grandiloqüência? A descrição do 
protagonista parece apontar em outra direção: velho, decrépito, quieto: nada que fale de 
grandiosidade. O nome do burrinho também diz: sete-de-ouros, “de baralho, de manilha” (Rosa, 
1969: 3) faz referência ao jogo de truco, em que, das quatro manilhas, ou cartas mais altas, é a mais 
baixa. Sua importância, assim, não está em comparação com grandezas alheias, mas a sua própria 
grandeza — de não haver a ele igual — que encontraremos à hora e vez propícias. 

No caminho entre a fazenda e a estação de trem, pelo qual acompanhamos o caminho de 
boiadeiros e boiada, há um momento em que vemos os bois a marchar: 

As ancas balançam, e as vagas de dorsos, das vacas e touros, batendo com as 
caudas, mugindo no meio, na massa embolada, com atritos de couros, estralos de 
guampas, estrondos de baques, e o berro queixoso do gado junqueira, de chifres 
imensos, com muita tristeza, saudade dos campos, querência dos pastos de lá do 
sertão. (Rosa, 1969: 23) 

                                                 
* Mestrando em Ciência da Literatura – Poética, na Faculdade de Letras da UFRJ. 
Comunicador da Sessão “A questão do insólito na arte: tempo e identidade, vida e morte”, que compõe o simpósio “O 
insólito como questão e a questão como insólito em Rosa e Heidegger”, proposto por Manuel Antônio de Castro. 
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O ritmo do parágrafo é quase uma estrofe a marchar a marchar através da página. Há 
poeticidade, sim, mas não só nisso. Entre a voz e o silêncio do cantar poético se articula também 
nosso primeiro diálogo: possibilidade e articulação: a hora e a vez de cada boi ser. Tão singulares 
que ouvimos até as saudades de um em sua marcha e, os boiadeiros, a cantar e conduzir a boiada, 
também nos dizem: 

Um boi preto, um boi pintado, 
cada um tem sua cor. 
Cada coração um jeito 
de mostrar o seu amor. (Rosa, 1969: 23) 

Cada um é cada um, cada burro é cada burro, cada boi é cada boi com sua cor. 
Misteriosamente, o conto nos expõe a esse fato óbvio sem nos dar para ele explicação. A diferença 
de cada coisa, que cada boi continue mudando ao mesmo tempo em que é o mesmo a cada instante: 
talvez esse mistério seja a própria razão pela qual evitemos tentar explicá-lo. Como freqüentemente 
se faz, abandonamos o inexplicável em sua inexplicabilidade e conseqüente inutilidade. Por outro 
lado, que deixemos de nos assombrar com o fato de que as coisas sejam a cada instante singulares 
nos leva à familiaridade extrema da mesmice em que a vida se toma por pronta, mensurável e 
previsível. Os ditados de Major Saulo guiam nossa compreensão, pois é ele quem diz: “joá com flor 
formosa não garante terra boa” (Rosa, 1969: 12). As surpresas do imprevisível pontuam “O 
burrinho pedrês” de maneira singular. No entanto, cabe que perguntemos: o que é o imprevisível, 
ou, melhor dizendo, o insólito? 

Acompanhando o conto, encontramos uma série de surpresas semelhantes em sua 
disparidade, várias delas na contação de histórias da conversa dos boiadeiros. O causo do marruá 
Calundú, por exemplo, conta do boi que, apesar de bravo, tinha afeição por um menino até que um 
dia o mata sem razão alguma. Outro é a história do negrinho que, entoando uma cantiga de tristeza, 
entristece toda uma boiada, que foge uma madrugada matando dois homens pisoteados. As 
decepções, por outro lado, também são modos de surpreender, naquilo que chama Ronaldes de 
Melo e Souza de técnica da expectativa desiludida (Cf. Souza, 2008: 19-32), como o conflito entre 
Silvino e Badú, que aponta para um clímax iminente que nunca acontece, ou ainda o causo contado 
da onça que chega perto de atacar uma boiada mas foge com medo de um boi. 

A isso tudo se poderia – e pode – chamar “insólito”. Apenas, contudo, atribuindo a um texto 
o adjetivo sem questioná-lo, fazemos tanto quanto faríamos chamando-o belo, sólito ou moderno. O 
insólito enquanto categoria pecaria, assim, ao deixar de lado aquilo que, insolitamente, o texto traz á 
tona por si, sua singularidade. E é de singularidade que nos propusemos a falar: que cada burro seja 
um burro, cada conto um conto. Não tivesse Sete-de-Ouros se afastado do alvoroço dos cavalos pela 
manhã, não teria sido visto nem lembrado por Major Saulo, que precisava de um cavalo. Que o 
destino de cada ser seja pessoal e intransferível é o que há de mais surpreendente e insólito, mas, 
por sem comum, é tomado por óbvio. Na obviedade de uma época em que tudo se tornou idêntico, 
previsível, até maçante, a ficção moderna, principalmente a do século XX, parece promover, através 
de suas experimentações, inovações e desnaturalizações, um esforço máximo de manifestação do 
insólito. Não podemos, contudo, por isso, cair na ilusão de que insólito é um adjetivo que aplicamos 
a um fenômeno ou outro, por mais que esses destoem de nossa compreensão da mesmice habitual. 
Se a questão fosse de adjetivação, o burrinho velho, decrépito e de olhos semi-cerrados, dentre uma 
dúzia de cavalos, não seria o único sobrevivente da travessia do rio. 

“Às vezes vêm coisas dessas, que a gente não sabe, Raymundão” (Rosa, 1969: 44) – diz 
Major Saulo. E “às vezes” nos remete a nossa questão inicial: a hora e a vez. Sabemos do que se 
trata: tudo tem sua hora e vez. O burrinho teve a sua de atravessar o rio com Badu que, também por 
acaso e traquinagem dos companheiros, estava em seu desprezado lombo. A grande insolitude do 
conto jaz em que justo o burrinho tenha sobrevivido, e só ter sobrevivido por... por... por quê? 
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Um rio cheio no meio do caminho é coisa que não se prevê, no máximo se desconfia. Os 
boiadeiros, na verdade, só se afogam na volta. Tinham atravessado com medo o mesmo rio na ida, 
quando levavam a boiada, e nada aconteceu. Na volta, ainda que sob protestos e desistências de 
alguns, a maioria decide por forçar a travessia atrás do burrinho, mas, enquanto os outros boiavam, 
o burrinho “sem susto mais, sem hora marcada, soube que ali era o ponto de se entregar, confiado, 
ao querer da correnteza” (Rosa, 1969: 67), foi “sem afã, amigo da água” (Rosa, 1969: 66), “fez 
parentesco com a corrente” (Rosa, 1969: 64). 

Pelo que vimos, amigo da água foi só o burrinho. Os outros cavalos e seus condutores teriam 
sido inimigos? Aqui cabe escutar mais uma vez o nome de Sete-de-Ouros, simbolicamente rico. No 
jogo do tarô, a carta fala de uma escolha entre o seguir certeza os planos, manter-se em curso e o 
jogar-se em direção ao inesperado – ou ao insólito (Sharman-Burke; Greene, 1988: 195). Os outros 
boiadeiros confiaram no rio, em já ter lá passado, e forçaram sua passagem. O burrinho parece ter se 
rendido e afinado com as forças do rio. Toma parte da afinação poética que também se faz presente 
na música das passadas dos bois, nas múltiplas narrações-melodias, nas canções dos boiadeiros. (Cf. 
Souza, 2008: 19-32) Nesse caminho, não há certeza de vida ou morte, apenas um seguir o que a 
realidade mostra a cada hora e vez. O insólito se coloca, em “O burrinho pedrês”, na possibilidade 
que faz possível que a hora e a vez aconteça a cada hora e vez para cada burrinho, homem, boi. 
Explicações não o resolvem, adjetivações não minimizam o espanto que ele em nós provoca. Só se 
pode concluir mesmo a insolubilidade da questão, que ecoa na constatação de Tote sobre a vaca que 
não o matou, mas a seu amigo: “Má sorte do companheiro. Era o dia dele, o meu não era!” (Rosa, 
1969: 19). 
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O FLUIDO, O SÓLIDO, O INSÓLITO E O TEATRO 

Andrea Copeliovitch* 

Eu tive um grande mestre de teatro, Luiz Otávio Burnier, foi ele quem me iniciou no 
trabalho de clown. O clown é a exposição do ridículo de cada um, mas é um ridículo inerente ao ser, 
um ridículo que sai das fragilidades mais profundas, de um desnudamento, de um arrancar das 
máscaras e proteções que usamos no dia a dia. O clown é a proximidade do insólito, é o que há por 
debaixo do sólido.  

Para chegar ao clown são fundamentais: ausência de julgamento, a escuta e o desapego.  

Para chegar ao clown é preciso que sejam arrancadas estas crostas sólidas e esse processo 
pode doer muito, como foi o meu caso. 

Revoltada com essa dor, propus em meu mestrado, um processo para chegar a este estado 
fluido e despojado como é o do clown. Acredito (como muitos pensadores do teatro) que esse 
estado seja o ponto de partida para a criação do ator, nesse estado o ator é uma tabula rasa, um solo 
fértil. A minha proposta era trabalhar com pára-rituais de canto e dança. Nesses rituais, canto e 
dança caracterizavam a fluidez do movimento interno e externo, havia uma preparação para 
silenciar a mente, uma afirmação inicial do eu que deveria servir de segurança para que os 
participantes pudessem se entregar à perda da segurança no processo, a uma dança/ canto que os 
levasse a um estado semelhante ao transe, mas com consciência, uma consciência que atuava como 
um duplo do ator; Esse ator entrava no estado de transe mantendo um observador interno capaz de 
selecionar repetir o material conseguido na experiência.   

Esse processo e seu questionamento acabaram se misturando ao meu pensamento 
existencial, levando-me a questionar o meu ser no mundo, a dualidade das coisas, do eu, do ego, da 
razão, da emoção. 

A palavra duplo é a palavra chave na obra de Artaud, grande pensador do teatro, 
esquizofrênico, como todos nós. Ser atriz era entregar-se ou não entregar-se, deveria haver um 
observador dentro de mim que impedisse o perigo do transe. É difícil conviver com os opostos e o 
teatro sempre me exigiu isso.   

Esse processo me levou também a uma identificação muito grande com a doutrina budista, 
mas essa identificação sempre foi pautada pelos meus conceitos/ preconceitos judaico/cristãos – ou 
seja, minha visão dual das coisas. 

A leitura de Sidarta, de Hermann Hesse me trouxe muitas questões e muitos alentos. Nessa  
obra Hesse pensa o budismo com olhos ocidentais, mas nem por isso menos sábios, nessa obra 
Hesse nos faz compreender a possibilidade de ser e não ser. Ele divide o Buda, Sidarta Gotama em 
dois personagens e nos faz seguir Sidarta. 

Sidarta é um peregrino, na época em que viveu Buda. Sidarta é o duplo e a sombra desse 
Buda, que Hesse chamou de Gotama.  

                                                 
* Doutora em Poética, atriz, diretora, pesquisadora do NIEP/UFRJ, professora adjunda da UFRN, atualmente 
Coordenadora do Curso de Teatro da UFRN e coordenadora do ALMA (Laboratório de Estudos da Ação, Linguagem e 
Movimento na Arte). 
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“O insólito como questão e a questão como insólito em Rosa e Heidegger”, proposto por Manuel Antônio de Castro. 
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Sidarta vive todos os excessos que Gotama conseguiu superar. Sidarta cai na tentação de 
Mara, a serpente. Vive todos os aspectos da existência humana antes de atingir a iluminação.  

Esse ser peregrino diz respeito a essas vivências, não apenas ao deslocamento físico, mas 
também a um deslocamento do eu. Sidarta vive diferentes personagens/ situações em busca do Eu 
verdadeiro. Ele é um Brâmane por hereditariedade, Sidarta jovem aprende os rituais da religião 
hindu, depois deixa a casa paterna e se torna um Samana, um aceta, vivencia a renegação da carne e 
do próprio Eu. Porém mesmo negando esse eu, ele o busca e não consegue encontrá-lo.  

Sidarta vai ao encontro de Gotama, mas seguir uma doutrina também não é o seu caminho, 
ele sabe que precisa aprender com sua própria experiência, em suas próprias andanças. 

Sidarta encontra o Rio e este lhe fala pela primeira vez, Sidarta escuta a sílaba ohm, junção 
de todos os sons do universo. O ohm é a compreensão dessa unidade harmônica que os hinduístas, 
entre outros, crêem existir além da matéria.  

A matéria é Maya, ilusão. A experiência da matéria é a perpetuação do samsara, ciclo de 
existência e de aprendizado do ser humano. È através do samsara que o ser humano evolui, porém a 
maior evolução possível é escapar dessa roda. Buda oferece a todos aqueles que o seguirem a 
iluminação e a liberação do samsara. Sidarta não aceita, ele precisa fazer seu próprio caminho, ele 
precisa conhecer esse eu e superá-lo.  

O caminho de Sidarta se torna Rio, ele segue esse Rio e vai parar na cidade, apaixona-se por 
Kamala, a cortesã. A busca do Eu torna-se a busca do Outro, a motivação das ações de Sidarta 
agora é a conquista do amor e do leito de Kamala.  

Para conquistar a cortesã, Sidarta aprende a ganhar dinheiro. Em um primeiro momento, ele 
mantém um distanciamento em relação às questões mundanas: raivas, disputas, apegos, bebida, 
carne, mas aos poucos, ele vai confundindo-se com seu personagem e deixa de ser o aceta peregrino 
para ser um homem do mundo, refém do quotidiano, de atitudes esperadas e conhecidas.  

Talvez o primeiro apego seja o amor, ou talvez o amor não seja um apego (especialmente 
por que se trata de uma obra de Hermann Hesse, onde o amor costuma aparecer como superação), 
nesse caso, o primeiro apego foi o jogo, é o jogo que vicia Sidarta, ele leva a sério os dados.  

Por que o jogo? O jogo tem um aspecto inusitado, desafiador e perigoso, mas possui regras, 
e as regras imprimem um caráter de segurança. A matéria possui regras, a vida quotidiana/ mundana 
se estabelece no tempo e no espaço, obedece a leis: da natureza, do homem, obedece à Physys e ao 
Logos (separadamente).  

A libertação total do Eu, que era busca inicial de Sidarta não tem regras, nem segurança. A 
libertação ausenta a matéria, ausenta o sólido, a libertação é o caminho sem volta através do 
insólito.  

Hesse narra uma das experiências vivenciadas por Sidarta quando estava com os Samanas: a 
alma de Sidarta liberta-se do corpo humano e, em forma de animal, vivencia a decomposição da 
carne, após a experiência, ele retorna ao corpo humano e volta a ser Sidarta, e isso o incomoda. Ele 
almeja uma mudança mais radical. A busca de Sidarta é por um caminho sem volta.  

Na obra de Carlos Castaneda, em que relata seu aprendizado com o mestre tolteca Dom 
Juan, existe um pensamento semelhante: Dom Juan diz a Castaneda ser impossível a um ser 
humano mudar realmente, a não ser que perca a forma humana. Castaneda não compreende muito 
bem o que isso quer dizer (e nem o leitor).  

O caminho proposto por Dom Juan oferece um aprendizado muito árduo, durante o qual o 
aprendiz se torna um guerreiro para poder trilhar este caminho na esperança de tornar-se um homem 
de conhecimento.  Um dos preceitos para ser um homem de conhecimento é ser fluido.  
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O Fluido é insólito, o corpo é sólido, o fluido é o sem corpo em-percurso, o fluido é sendo, 
sem apego, sem forma, ele pode até correr entre os limites da forma, como o rio corre entre as 
margens, mas o sólido não pode jamais limitar seu movimento, ou deixa de ser fluido. 

Ser fluido, segundo Dom Juan é a única possibilidade de mudança. Sendo fluido, é possível 
perder a forma humana. 

É através do aprendizado pelo rio que Sidarta sente que termina a sua busca. É nessa fluidez 
que ele encontra o seu eu, o silêncio de suas dúvidas. O rio é um ‘ambiente silencioso’ e quando nos 
dispusemos à sua escuta, escutamos o que precisa ser escutado, o ohm, a junção de todos os sons, 
todas as verdades cantadas em harmonia perfeita.   

Nas águas do rio, Sidarta vê passarem as faces de sua vida, ele mesmo, seus encontros, o 
karma contido nesses encontros, por exemplo, quando ele percebe que seu filho o deixou da mesma 
forma que ele havia deixado a casa paterna, e percebe que, nesse momento, ele e seu filho são o 
Mesmo, diferentes faces de uma mesma história, ele compreende que essas faces refletidas no rio 
são a única verdade possível, uma verdade que não se configura sólida, mas que se mostra em 
partes que se juntam e se separam em um movimento contínuo, aparecendo e sendo ocultas na 
profundeza e no movimento das águas: Aletheia. Percebe também que o eu não é fixo, mas que 
também é o movimento de todas essas máscaras impressas na linha do tempo, esse movimento é 
sendo, é da-sein, o ohm talvez seja o Ser, a harmonia dos sons do sendo e não o ponto final. 

Sidarta sente a dor de ser abandonado por seu filho. Mas ele deixa-o ir. Pois o rio lhe 
ensinou o desapego, o desapego é contrário a toda a compreensão de mundo do homem moderno, 
com seu materialismo, sua necessidade de consumo. E Sidarta vivencia este apego, o consumo, a 
luxúria, e quando percebe que virou escravo destes apegos, sente-se desesperado. Primeiro, tenta 
fugir, voltar a ser um peregrino, voltar à casa paterna, mas seu corpo e seu espírito estão amolecidos 
pelo excesso de conforto e também ele percebe que voltar não é uma opção, as águas já passaram, 
mesmo que o rio ainda seja o mesmo. Mas o rio lhe ensina, o rio lhe proporciona a abertura à escuta 
e Sidarta descansa à sua margem. Seu passado o visita à margem desse rio, diferente do que era: o 
melhor amigo Govinda e a mulher amada Kamala. Ambos tornaram-se discípulos de Gotama.  

Sidarta torna-se barqueiro, é ele que permite que as pessoas façam a travessia deste rio, ele 
ouve suas histórias, conforta-lhes com sua comoção, com sua escuta atenciosa, com sua ausência de 
julgamento. 

Sidarta compreende que sem a experiência do apego ele jamais aprenderia a compaixão. A 
compaixão é talvez a compreensão de que a superação não deixa de conter em si tudo aquilo que foi 
superado, é um olhar carinhoso e desapegado para os apegos e ressentimentos. 

Mas pela nossa forma sólida o acesso a estes elementos insólitos é doloroso. Na obra de 
Hesse, Gotama oferece um caminho sem dor, através de sua doutrina, mas Sidarta duvida da 
validade deste caminho, desvencilhar-se de sua forma sem o parto do caminho lhe parece falso. 

Quando Sidarta era jovem e aprendeu a dominar seu corpo e sua mente, desprezava as 
pessoas comuns, talvez como o próprio Hesse, quando escreveu Demian e disse que havia aqueles 
que eram diferentes, que possuíam na face, a marca de Caim. Os filhos de Caim eram mais fortes, 
saíam do comum. Sidarta possui a marca que o faz optar por caminhos mais sombrios, mas 
tortuosos. Sidarta conheceu a força de sua marca, obteve poderes extraordinários, mas a sua lição 
final foi a simplicidade e a compaixão. No final, Sidarta o sombrio torna-se o mesmo que Gotama, o 
iluminado.  

E a história continua perpetuando seus ciclos, samsara, e o filho de Sidarta, também Sidarta, 
o desprezou por essa simplicidade, indo em busca de sua própria força, partindo o coração do velho 
Sidarta, cuja trajetória é uma sucessão de quebras, de partidas. 

Meu coração é uma ânfora que cai e que se parte...  
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O teu silêncio recolhe-o e guarda-o, partido, a um canto... (Pessoa, [1913] 1986) 

Esses pedaços partidos compõem a peregrinação de Sidarta. A peregrinação do ser humano. 
Se somos todos o filho pródigo, se somos todos fragmentos de um todo fragmentado, esperando por 
alguém ou algo que nos recolha e nos guarde. Sidarta buscou ser recolhido e ser esse todo, não 
apenas guardado, mas refeito em um novo eu: na religião, na disciplina, no amor da mulher, na vida 
de homem comum. Mas foi no rio que encontrou a compreensão de que os fragmentos se juntam em 
dado instante, no instante do ohm, mas talvez permaneçam partidos, carregados de dor e de 
nostalgia dessa unidade perdida. No desapego da dor fluímos com o rio e chegamos ao mar. 

Se o mar existe além do tempo, o rio é o caminho para esse conhecimento. As águas não são 
as mesmas, mas tudo é o mesmo, é o mesmo rio, “sermos e não sermos mais – ó leões nascidos na 
jaula” (Pessoa 1986) – volto a Pessoa e a sua hora absurda, insólita. A hora é absurda, porque nega 
a verdade da inexistência do tempo, a hora é a jaula que nos impomos. 

Talvez através da meditação, talvez através da física, talvez através da arte, possamos intuir 
o mar através do rio, aceitar o tempo e a sua ausência, aceitar as máscaras que nos aprisionam e nos 
revelam. 

A arte pertence ao âmbito do insólito, no sentido de extraordinário e o teatro pertence ao 
âmbito do insólito também no sentido da ausência do sólido e do fluido, do corpo em movimento, 
do efêmero, impermanente, mandala. 

Eu me propus a falar do teatro, mas as questões que o texto de Hesse me trouxe lançaram-
me além dele. Como Sidarta me dispus a ir em busca do meu eu, como atriz e como peregrina, 
encontrei tantos eus pelo caminho que me perdi, como Sá Carneiro, “porque eu era labirinto, e hoje 
quando me sinto é com saudades de mim” (Carneiro, 1939)... e continuo me perdendo como uma 
explosão cósmica em que os pedaços são infinitamente partidos, tão partidos que voltam um dia a 
ser um todo, para ser repartidos no mesmo instante. 

A nossa noção de finitude se perde frente às grandes obras, frente às grandes experiências, 
frente ao mar. E o medo da dispersão nos aprisiona. 

Apego e medo delimitam o tempo, a necessidade de dualizar a compreensão do mundo. 

Foi dançando que vislumbrei a outra forma, além da forma, o insólito, o corpo que expande 
e recolhe, brincando com os limites, mas como Sidarta, na experiência da viagem da alma para fora 
do corpo, voltei sempre a mim, sempre aos pés que marcham um após o outro no caminho reto do 
pavimento da calçada, aos limites do corpo que dói, que se cansa, que ‘fecha as asas saciado ao ver 
que alça os céus (Carneiro, 1939)... 

Como atriz, aprendi a compaixão, além do bem e do mal, o amor pelo vilão.   

Como clown, aprendi a desnudar-me frente à platéia, oculta pela menor máscara do mundo, 
o nariz vermelho, que ocultando, revela o mais íntimo de mim; e tudo isso doeu e voltei sempre às 
muralhas de mim. 

A experiência não se afina com o quotidiano, seu caráter insólito me fez querer pensar que 
isso se opunha à realidade. Dessa oposição nasce o sofrimento. 

Heidegger propõe uma nova linguagem para pensar o ser, uma linguagem que acolhe as 
dualidades, como faz a arte. E temos imensa dificuldade de entender essa linguagem, de debater 
com os filósofos do tempo e da lógica. O rio de Sidarta é a linguagem de Heidegger, seu amigo 
Govinda pede que ele lhe ensine aquilo que aprendeu. Sidarta não sabe ensinar, sabe que passou por 
todos esses caminhos e chegou ao rio diversas vezes, sofrendo, buscando... algumas vezes o rio lhe 
falou, mas só na sua velhice, só após ter vivido a plenitude do caminho, ele pode falar, pensar e 
viver na linguagem do rio. 
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O NADA-INSÓLITO: OS CONFINS DO MISTÉRIO 

Bianka Barbosa Penha* 

Tudo, aliás, é a ponta de um mistério. Inclusive os fatos. Ou a ausência deles. 
Dúvida? Quando nada acontece, há um milagre que não estamos vendo. 

(Rosa, 1967: 71) 

Dialogar com a obra de Guimarães Rosa implica romper comigo mesmo em busca daquilo 
que, ainda, não me sei. Esse não-saber que, na verdade, justifica toda a complexidade do existir 
humano, também, mostra-nos o per-curso a seguir. Porque é gestado no não-saber, o diálogo se 
figura como o caminhar mais abissal rumo às profundezas do mistério. Mistério? Da vida ou da 
morte? Mistério de vida e morte, por serem um e o mesmo. Iniciadas tais questões, podemos partir 
para o interpretar da obra. Neste breve ensaio, a palavra poética proferida por Rosa, em seu conto 
“O espelho”, será o ponto de partida das reflexões, aqui, propostas.  

Engravidados pela perspectiva moderna, vemo-nos lançados na fatigável procura pelo 
conceito da vida. O pensar passa a ser uma atividade funcional da racionalidade operante. O 
pensamento? Possibilidade de análise cuja luz do conhecer subjaz ao esquecimento originário do 
Ser, agora, caduco e cego. Em meio a esse turbilhão de luzes que não nos permite ver, cegamo-nos 
na brancura aparente de nossa pureza pensante. E desta forma afogados estamos, desde muito 
tempo, no fosso de nossa própria ignorância. Talvez o espelho nos sirva a, pelo menos, descobrir 
quem nós somos, de onde viemos, por que estamos aqui e para onde iremos quando tudo for nada. 
Mas será esse o caminho ofertado pela imagem-questão do espelho? Será ele mais um instrumento a 
serviço da funcionalidade, iludindo-nos do que realmente não somos?  

 Sem dúvida alguma, é necessário pensar a questão do espelho na modernidade, visto que a 
questão da outredade se colocou e se tem colocado, desde sempre, como desafio aos modernos. 
Numa sociedade em que impera a ilusão da imagem, o que esperar como “resposta” quando 
propomos reflexões a respeito do espelho? Inúmeras respostas podem ser ditas, mas a mais banal 
seria aquela que afirma ser refletido no e pelo espelho, apenas, a imagem daquilo que com ele se 
defronta. Ora, mas nós nos colocamos na frente do espelho e acredito que não somos mera imagem. 
O que vejo, quando me olho no espelho, é somente a minha imagem? E o que por detrás dela se 
coloca, ali, não conta? Quando Narciso se depara com sua imagem refletida nas águas e se 
apaixona, vê apenas a simples imagem daquilo que deseja? 

Tais questões nos conduzem a pensar, no pensado, o não pensado para assim acolher o 
chamado do pensamento, que nos diz em voz bem baixinha: na superficialidade daquilo que nos é 
apresentado, está concentrado todo o fulgor das profundezas. Desta forma, a dita imagem ali 
refletida não nos diz apenas o aparecer de uma imagem, mas antes algo que ainda desconhecemos. 
Com isso, cabe-nos dar voz à música da grande questão: O que no especular se especula? E o que é 
isto – o especular? Como afirma Castro (1994: 201), “a palavra espelho origina-se do latim 
speculum, que também formou o verbo especular. Especular é pensar, refletir”. E ambos, pensar e 
refletir, promovem um fazer retroceder – recuo, retorno – para haver movimento. Este, 
concentrando-se na não-ação, promove a irrupção daquilo que se mantém velado no processo de 

                                                 
* Graduanda do 7º período, da Faculdade de Letras da UFRJ. Compõe o Núcleo Interdisciplinar de Poética, ministrado 
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Dicionário de Poética e Pensamento. 
Comunicadora da Sessão “O insólito do homem nas imagens – questões do rio e do espelho”, que compõe o simpósio 
“O insólito como questão e a questão como insólito em Rosa e Heidegger”, proposto por Manuel Antônio de Castro. 
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especular, isto é, o silêncio. Sendo assim, também podemos afirmar que, como o grande poeta das 
incontáveis areias da vida, esse mesmo silêncio é o próprio especular que especula. 

Se quer seguir-me, narro-lhe... 
Um convite sedutor ao diálogo. Assim se inicia o conto “O espelho”, de Guimarães Rosa. 

Como podemos perceber, “seguir” e “narrar” comungam o mesmo universo; ambos são aqui 
colocados como possibilidades de caminho. Tal caminho, figurado pela ação de narrar, convoca-nos 
à escuta enquanto seguimos os passos das palavras ao longo de todo o conto. Desde já, somos 
convocados aos confins da travessia, tanto do seguir quanto do narrar. Mas tal travessia se torna 
peculiar, pois sua ambientação se concentra no interior de quem nos narra. Será o narrador rosiano o 
nosso próprio caminho durante a caminhada, pois como ele mesmo nos fala: “narro-lhe; não uma 
aventura, mas experiência, a que me induziram, alternadamente, séries de raciocínios e intuições” 
(Rosa, 1967: 71). 

 Reparem que raciocínio e intuição compõem o núcleo da experiência vivida pelo narrador, 
isto é, vão de encontro aos preceitos metafísicos visto que aqui um, em verdade, é a dobra do outro, 
e não o seu duplo. Durante todo o conto, Rosa nos mostra que o poetar pensante implica perceber a 
complementaridade de um no outro, o que justifica a própria experiência. Daí, podermos diferenciar 
experiência de vivência, pois apesar de ambas irromperem num tempo e espaço determinado, a 
primeira concentra o vigor da poíesis que, lançando-nos na correnteza das questões, torna-nos 
também questão no oceano do pensamento poético. 

Como podemos perceber, esse primeiro parágrafo do conto é uma introdução ao pensamento 
que se quer ofertar. Já aqui, como nos mostra a dinâmica do círculo hermenêutico, a parte concentra 
na superfície de sua forma a complexidade do todo. Ou seja, desde o primeiro momento, o narrador 
rosiano nos alerta para o tipo de pensar instaurado a partir do contato com sua escrita, afirmando em 
seguida: “Reporto-me ao transcendente” (Rosa, 1967: 71). Tal transcendente, porém, não nos diz 
sobre algo que está para além da coisa a ser pensada, no caso a experiência com e no espelho, mas 
nos chama atenção para a coisa que ela mesma já é, desde sempre, e que, mesmo assim, insistimos 
em ignorar. Tratam-se dos tais “fenômenos sutis” aos quais o narrador tanto se reporta ao longo do 
conto. Com isso, fica estabelecida a presença do mistério. 

A partir daí, raciocínio e intuição iniciam seu processo de diálogo, dentro do poetar pensante 
do narrador, na tentativa de desbravar o especular do espelho em seu movimento de reflexão de 
imagens. E logo nos é lançada a seguinte questão: “Como é que o senhor, eu, os restantes mais 
próximos, somos, no visível?” (Rosa, 1967: 71). Ora, percebermo-nos no visível e somente nele é 
alimentar a ilusão daquilo que realmente acreditamos e afirmamos ser exato, mas que na verdade 
não é. A exatidão da lógica daquilo que podemos ver no visível não condiz com a dinâmica interna 
da vida que, desde os primórdios, concentram o mistério, sobre o destino do homem, no inaudito. 
Tal destino nos questiona sobre a permanência presente em toda a mudança. E, talvez, seja essa a 
grande questão trazida com a imagem-questão do espelho no conto, pois ele não é apenas um objeto 
externo a nós, mas algo que cresce conosco dentro; mostrando-nos que dentro de cada um de nós 
somos já outros ainda que os mesmos. A inaugurabilidade do real não pode ser previamente 
explicada e congelada, em sua dinamicidade, pelos preceitos lógico-racionais. Permanência e 
mudança nos convocam a pensar a dança da criação empreendida pela phýsis, que nos diz: “que a 
vida, em seus estojos de jóias, é infinita como a areia incontável, pura; e o tempo, entre uvas cor de 
sangue tornou a pedra lisa, encheu a água-viva de luz; desfez o seu nó, soltou os fios musicais de 
uma cornucópia feita de infinita madre pérola” (NERUDA, 1998: 17). 

Tais fios musicais nos lançam na teia da vida e nos mostram, com seus “índices do 
misterioso” (Rosa, 1967: 71), que ela, a vida, não é feita de identidade pura ou absoluta, mas é toda 
– e só – diferença. Diferença porque não parte de sistemas, esquemas ou fórmulas, mas dela mesma 
a partir daquilo que ainda-é-quase, isto é, o porvir de todo o sendo. 
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Sim, são para se ter medo, os espelhos... 
Com sua escrita mito-poética, Rosa nos faz lembrar que os espelhos, desde muito tempo, no 

caminhar da humanidade, estão presentes e, de modo geral, como instrumentos essenciais para 
haver magia. Quem não se lembra da madrasta da Branca de Neve que para saber se era a mais bela, 
ou seja, a mais amada; consultava o espelho mágico? O belo e o amor são um e o mesmo, por isso a 
dor de não mais se ver refletida por ele. Pois, quando nos olhamos no espelho, não vemos apenas 
imagens refletidas, mas aquilo que verdadeiramente amamos, caso saibamos ver. Realmente, é para 
se ter medo dos espelhos, pois através deles somos convocados a ver o não-visto velado em todo a 
ação de ver. Desaprender a ver para no não-ver, ver; esse é o convite do espelho! E essa é a 
dolorosa saga do narrador rosiano no presente conto. 

Originado das águas, o espelho nos remete ao mito de Narciso. E sua origem nos conduz 
para as dobras de seu destino. “Narciso era filho do rio Cefiso, em grego ‘o que banha, o que 
inunda’ [...]; e da Ninfa Liríope, que talvez signifique ‘de voz macia como um lírio’, isto é, lírio e 
voz” (Brandão, 1987: 174). 

Rio e voz habitam dentro de Narciso e por isso todo o seu destino irrompe a partir do 
entrelaçar desses dois dançarinos. Pois, a origem não nos diz apenas o ponto de partida de onde 
todas as coisas partem ou, antes, convergem. Mas, principalmente, ela é o próprio per-curso durante 
a caminhada. Daí porque podemos afirmar não ser o destino algo que figura os tempos futuros e 
longínquos do homem; pelo contrário, ele corresponde a tudo que, desde já, acontece. Com isso, 
podemos compreender as palavras de Heidegger (1973: 247) quando nos diz que, na busca, 
buscamos aquilo que nos é próprio ainda que não saibamos. Abrindo-nos enquanto caminho para, 
no caminhar, sermos a própria caminhada, deparamo-nos com o aberto da clareira do Ser que tanto 
mais vela quanto mais nos desvela em nós mesmos. 

Comumente, lê-se o mito de Narciso como se fosse uma apologia ou um alerta à excessiva 
beleza ou valorização desta, empreendendo assim equívocos grotescos que comprometem a 
compreensão da obra. Impõe-se a ela uma única e determinada realidade se esquecendo de que a 
realidade de toda e qualquer obra abriga, em seu seio, a integralidade do homem-humano. Através 
das palavras habitadas na linguagem, isto é lógos, somos reconduzidos a nossa morada, nossa 
origem.  

Sendo assim, ao negar a voz emitida por Eco e ao vislumbrar-se diante das águas do rio-
lago, Narciso se coloca no interior de seu destino: peregrinar no Hades em busca das águas que o 
fizessem reencontrar a quem verdadeiramente aprendeu a amar: ele mesmo. Filho do rio e da voz, 
Narciso é a comunhão de correnteza, fala e escuta. E durante todo o mito, assim como no conto de 
Rosa, todos – correnteza, fala e escuta – são ele mesmo. Pois, quando Eco repete suas palavras, o 
que Narciso escuta é sua própria voz e por isso vai ao seu encontro. Do mesmo modo, quando se 
defronta com a sua imagem refletida nas águas, vê a si mesmo sem o saber. 

O apaixonado não se apaixona pela pessoa amada, mas pelo seu reflexo por ela emitida. 
Apaixonamo-nos por quem nos faz desencadear o que somos e temos de mais belo, e não sabíamos. 
Por isso, a dor quando uma paixão acaba, pois o que deixamos para trás não é a pessoa amada, mas 
nós mesmos. “o que caracteriza o olhar do apaixonado é que ele percebe, no rosto da pessoa amada, 
essa ausência que se anuncia e essa despedida pronta a cumpri-se” (Alves, 2004: 148), pois no 
fundo sabe que permanecer na liberdade de ser implica lançar-se em seu próprio voo, rumo ao 
abandono de si mesmo. 

Somos grandes e belos espelhos que, além de tudo refletir, refletimo-nos a nós mesmos. Por 
isso, o tempo, através dos espelhos, muda de direção e de velocidade (Rosa, 1967: 73). Diante deles 
a cronologia do tempo e do espaço deixa de existir e nos faz reencontrar o tempo das origens, dos 
não-relógios, das não-horas, da inexatidão de ser. Somos convocados ao tempo de nosso próprio 
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tempo que nos faz perceber que somos, em verdade, “como um acrobata estendido sobre um 
relâmpago” (Gullar, 1981: 24), ou seja, confluência de vida e morte no processo de relampejar. 

O urgir científico... 
Chega o momento em que o narrador rosiano nos narra como se deu seu processo de 

apropriação. Espelho: susto e estranheza: “Quem o monstro?” (Rosa, 1967: 73). Como em todo 
início de caminhada, o homem tende a se prender a preceitos pré-estabelecidos a fim de explicar 
aquilo que não consegue. E vislumbrando o horizonte limitado das perguntas, clama por respostas 
imediatas e exatas. Assim nos conta o narrador rosiano que, num primeiro momento, projetou sua 
busca como uma pesquisa de cunho científico. Trata-se em verdade e como ele mesmo diz: uma 
caçada a si próprio. Tal procura se concentrava em perceber racionalmente o que nele era essência, 
pura e absoluta, sem resquícios de alguma coisa ou alguém. Na busca por uma “realidade 
experimental”, o narrador rosiano descreve seu método de investigação: “olhar não-vendo” a fim de 
desvendar os enigmas que lhe sobressaiam. 

Nesse primeiro momento, porém, os enigmas são tratados na superficialidade de suas 
irrupções. O segredo passa a ser cientificamente estudado para, então, ser revelado. No entanto, 
lembremos da história daquele aprendiz de arqueiro que quanto mais buscava respostas para o 
manejo do arco menos conseguia atingir o objetivo proposto pelo mestre: não ter objetivo algum. 
Pois o que importa na arte do arqueiro não é atingir o alvo, mas deixar que “algo” o faça. O 
arqueiro, a flecha e o alvo são um só, por isso não há objetivos a serem atingidos. 

a aranha dança sua rede sem pensar nas moscas que se prenderão nela. A mosca, 
dançando despreocupadamente num raio de Sol, se enreda sem saber o que a 
esperava. Mas tanto na aranha, como na mosca, algo dança e nela interior e 
exterior são a mesma coisa [...] é dessa maneira que o arqueiro atinge seu alvo, sem 
mirá-lo exteriormente. (Herrigel, 1975: 69) 

Contudo, a dança da aranha e da mosca, para a ciência, não passa de fenômenos-objetos a 
serem friamente analisados. O buscar-se, empreendido nas veredas do pensamento científico, busca 
pela explicação do inexplicável na tentativa de reafirmar os conceitos já estipulados. Tudo o que 
existe, o ente, passa a ser objeto de investigação e determinação fundante (Heidegger, 1973: 234). 
Neste sentido, a essência para a ciência corresponde a algo imutável e ideal, isto é, torna-se 
parâmetro para a lógica que prevê, assim, o prescritivo como o verdadeiro caminho não só do 
homem, mas de todo o resto. Enquanto o homem, ente em questão, for somente regido pela força 
subjetiva de sua vontade, sua busca se tornará sem sentido. 

Insistir nessa leitura é não saber ler! É continuar acreditando na teoria que legitima a 
presença do símbolo em tudo o que existe. No entanto, é preciso que atentemos para o fato de que o 
símbolo é como aquela mera imagem refletida no espelho, pois ele não olha dentro, ou por detrás 
dela, mas fora, além. E, por isso mesmo, nunca a alcança em profundidade. Ora, só procuro 
compreender a vida porque sou vida, e não porque a represento; caminho para a morte porque sou 
morte, e não sua reprodução; questiono-me a respeito do nada porque o sou, e não porque ele 
simboliza algo. 

Aí está a grande diferença entre o pensamento científico e o pensamento poético. No 
segundo, a resposta originária, gestada no interior do útero de uma questão, é outra ainda que a 
mesma questão. Nele, o enigma não é visto como meras alegorias de cunho simbólico, mas como a 
própria manifestação da coisa questionada. É o extraordinário, o insólito irrompendo no ordinário e 
nos fazendo silenciar diante do mistério de ser vida e morte a um só tempo. 

Voltei a encarar-me. Nada... 
Devido ao esforço que fazia para “olhar não-vendo”, o narrador rosiano nos confidencia que 

abandonara a pesquisa. Esta o havia deixado quase doente, pois ficou sofrendo com dores de 
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cabeça. Paradoxalmente, no entanto, foi esse mesmo abandono que o fez atingir os objetivos que 
tanto se esforçou em alcançar: não se ver diante do espelho. Mas, mais que isso, deparou-se com o 
nada. 

Simplesmente lhe digo que me olhei num espelho e não me vi. Não vi nada. Só o 
campo liso, às vácuas, aberto como o sol, água limpíssima, à dispersão da luz, 
tapadamente tudo. Eu não tinha formas, rosto? [...] Tirei-me. Aturdi-me, a ponto de 
me deixar cair numa poltrona. (Rosa, 1967: 76) 

Neste pequeno trecho, a teia enigmática se configura: espelho, nada, campo, água, luz e 
tudo. Palavras que velam o interior desta escritura-mistério. O que nos dizem por detrás do desenho 
de suas letras? Comecemos pela chave... Pelo nada! 

Quando pensamos no “nada”, acreditamos estar diante da negação da totalidade dos entes, 
ou seja, para o senso comum estar diante do nada é estar diante de coisa alguma. Contudo, 
pensemos mais cuidadosamente a questão. Se o nada fosse realmente a negação dos entes, não faria 
sentido a existência do útero para haver fecundação e, conseqüentemente, vida. Justamente porque é 
excessivamente nada, o útero pode acolher em seu interior a vida que nele se formará. Sendo assim, 
o nada não é a negação, mas a possibilidade do desabrochar de todos os entes. O nada é mais 
originário que o não e a negação, pois é o próprio palco onde se mantém ofertada a tragicomédia da 
vida. 

O que nos conduz a percepção deste “novo nada” são as intuições, anteriormente, 
anunciadas por Rosa. É preciso deixar claro, porém, que tais intuições nos conduzem ao 
pensamento poético, visto nos colocar em meio ao ente em sua totalidade. Ou seja, permitem-nos 
perceber que somos originados pelo nada e, por isso, o buscamos. E, assim, o nada revelado, vela 
em si a abertura da clareira que nos oferta a flor do Ser. A intuição, mergulhada na irracionalidade 
dos sentimentos, convoca o homem em sua essência originária a aprender e a experienciar o ser no 
nada. 

O abandono da pesquisa empreendido pelo narrador foi, em verdade, um convite de seu 
próprio ser ao acolhimento da e na própria coisa a qual tanto se desejava. Pois, lembremo-nos que 
“a renúncia não tira, a renúncia dá” (Heidegger, 1969: 328). Dá-nos a possibilidade de ver pela 
primeira vez aquilo que o hábito nos fez esquecer. Somente na escuridão do nada somos 
atravessados pela luz. Tal luz nos permite perceber o acontecer do sendo de todas as coisas e, por 
isso, pertence à verdade.  

Ela, no conto, é figurada como revelação do mistério, pois, Rosa tece em palavras o enredo 
da vida. A verdade é alétheia, ou seja, desvelamento. Tal desvelamento só o é na medida em que 
comunga com o incessante velar daquilo que se desvela. No acolhimento do campo liso do espelho, 
o narrador rosiano pode experienciar as águas de Narciso e ir ao encontro do “eu” que se mantinha 
velado. A suspensão da subjetividade, promovida pela aparição insólita do nada, promoveu o 
desabrochar do que é próprio do narrador. Nesse momento, o arqueiro conseguiu atingir-se com a 
flecha, pois deixou que “algo” a lançasse. 

Encontrar-se no e com o nada é deixar-ser, ou seja, é encontrar na liberdade do voo o abraço 
das profundezas da terra. É, corajosamente, empreender o “salto mortal”. 

O “salto mortal”... 
Sim, vi a mim mesmo, de novo, meu rosto, um rosto; não este, que o senhor razoavelmente 

me atribui. Mas o ainda-nem-rosto-quase delineado, apenas – mal emergido, qual uma flor pelágica, 
de nascimento abissal (Rosa, 1967: 78). 

Poderíamos ter encerrado o ensaio na seção anterior e ter considerado como o “salto mortal” 
do narrador rosiano a aparição e o mergulho deste no nada. Mas não o faremos, pois não é isso que 
lemos nas entrelinhas desta escritura-vida. 
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O ainda-nem-quase-rosto delineado nos revela o ressurgir desse homem que, insolitamente, 
traz consigo o vigor consciente do que realmente é. E que, mais do que isso, permite-nos 
experienciar a nossa própria ressurreição. Este é o “salto mortal”. Pois, este ainda-nem-quase-rosto 
é a simplicidade do sendo que entregue, enquanto escuta, ao caminho do campo, possibilita-nos 
acordar em nosso próprio destino: a liberdade de simplesmente ser.  

Ser não aquilo que desejamos, mas concrescer com o “algo” que nos atravessa. O “salto 
mortal” é a assunção de nosso belo e nosso amor por aquilo que realmente somos: a jovialidade 
sábia própria do caminho do campo. A escuta que nos faz perceber que “o simples guarda na 
verdade o enigma do que permanece e é grande” (Heidegger, 1969: 327). A renúncia que nos diz 
que a morte é apenas a habitação primeira da vida e que, por isso, a ela retornamos.   
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O RIO COMO INSÓLITO NA TERCEIRA MARGEM DO HOMEM 

Fábio Santana Pessanha* 

Do outro lado do medo e da morte 
a alma capta mais 
do que se não vê 

(Lemos, 2001: 101) 

Toda leitura nos exige um aprofundamento, por isso, não devemos percorrer um texto 
levianamente. Muito mais do que uma varredura superficial, devemos nos aprofundar junto com o 
texto. Eis a dinâmica dialogal da leitura: estar junto, ler a obra a partir do que a mesma nos oferece 
como desafio de autoconhecimento. Então, sem o intento de separações dicotômicas, 
empreenderemos esta leitura. Neste texto não haverá delimitações entre uma suposta realidade real 
e outra “fictícia”. Procuraremos sempre o caminho do meio, o “entre” que reúne as diversas e 
incontáveis realidades na fulgurância e inesgotabilidade do real. 

Ao ensaiarmos uma perspectiva, estamos em contato direto com a Poética, já que: “A 
Poética é um universal concreto que diz respeito a todas as culturas, porque diz, essencialmente, 
respeito ao humano do homem” (Castro, 2007: 12). Assim sendo, dialogaremos com o próprio dizer 
da obra realizado em nossa interpretação. Este tipo de conduta de pensamento não engessa um 
conceito, ao contrário, possibilita que haja uma renovação constante da fala do poético na obra de 
arte. 

Em “A terceira margem do rio” nos deparamos com uma questão primordial: a dobra. Como 
assim? Ao pensarmos o título do conto, temos a proposição de um questionamento que, a princípio, 
parece metafísico, mas que se impõe poeticamente à medida que imergimos em sua leitura. Tal 
afirmação é feita em consideração à palavra “terceira”, ou seja, o caráter metafísico está no possível 
conceito de terceiro como aquilo que está fora, à margem. No entanto, será que realmente podemos 
dizer que tal enumeração indica algo de cunho exterior? Quando entendemos que a palavra 
“terceira” está diretamente ligada ao homem, apontamos também na direção de um sentido 
misterioso de ser e existir. Mais ainda, de um desdobramento enquanto acontecer poético do 
homem. 

O modo misterioso de o homem ser não se atém ao engano ou à ficção, isto é, quando se 
entende ficção por uma ação voluntária de fingimento. Neste sentido, “ficção seria, pois, criação da 
imaginação, da fantasia, coisa sem existência real, apenas imaginária” (Walty, 1985: 15). Muito 
pelo contrário, o mistério a que nos referimos diz respeito ao originário do homem, à essência 
silenciosa de ser e existir enquanto realização do próprio do humano. Assim, “Mistério remete, em 
toda experiência, para o que se diz e reconhece fora das possibilidades de ser, conhecer e dizer. Para 
se dar e acontecer mistério é indispensável morar e descobrir-se no âmbito da Linguagem, do logos” 
(Leão, 2007: 33). 

Daí, somos levados a encarar o homem em sua habitação na linguagem, quando, a partir 
desta, realizamo-nos poeticamente no sentido de ação originária do lógos. Fazemos, deste modo, 
uma leitura poética do homem em diálogo com a obra de Guimarães Rosa. Com isso, em uma outra 
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Comunicador da Sessão “O insólito do homem nas imagens – questões do rio e do espelho”, que compõe o simpósio “O 
insólito como questão e a questão como insólito em Rosa e Heidegger”, proposto por Manuel Antônio de Castro. 
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dimensão de questionamento, perguntamos o seguinte: o que seria uma leitura poética? Mais ainda, 
em que medida esta leitura é capaz de explicitar uma íntima ligação entre o homem-humano e a 
“terceira margem do rio”? 

Por mais que façamos perguntas, elas nunca atenderão ao que realmente queremos. E o que 
realmente queremos? Uma leitura com um objetivo meramente investigativo? Que desfaça qualquer 
dúvida interposta entre um saber e um não-saber? Em vista disto, mais uma questão se apresenta: a 
tensão entre saber e não-saber.  

O conto de Guimarães Rosa nos revela quanto cada homem é tão próximo e distante um do 
outro. Somos cindidos pelo corte reunidor da di-ferença, e esta nos lança no abismo de entre-ser. 
Dizemos isto porque diferir não é distinguir um dentre uma generalidade de vários, mas reunir na 
singularidade o próprio de cada um em sua múltipla possibilidade de ser, isto é, a di-ferença nos diz 
o “entre”, o caminho do meio na intimidade que não afasta o brilho da humanidade da essência de 
cada homem. Portanto, é a mediação que entrega cada homem ao seu modo de ser em relação ao 
outro (Cf. Heidegger, 2003). Assim, detemo-nos em uma leitura que configura um modo de se 
pensar o homem enquanto travessia. Eis, portanto, a leitura poética. Mais ainda, teremos uma 
imagem-questão concretizada no empenho da construção de uma canoa que desliza pelas águas do 
rio sem nunca desembarcar, sem se aportar à realidade dita comum. 

A narrativa poética de Rosa colocará em evidência uma outra questão: o insólito. Não como 
gênero, metáfora ou tradição literária, e sim, como instauração de uma realidade própria e con-
dizente com o habitual. Neste caso, habitaremos um mundo inaugural e apropriante de um olhar 
pessoal, cujas linhas e entrelinhas nos lançarão ao silêncio fecundo de vozes que nos falam e 
conosco dialogam. Portanto, uma dinâmica de retorno ao princípio, ao originário como fonte de 
caminhos que se cruzam e se ambiguizam no cerne do real. 

A poíesis, doando-se ao momento de nossa leitura e reflexão, também se realiza enquanto 
movimento poético de escuta e fala. Então, pensemos: o que é isto que transfigura o sólito, o 
comum, e re-cria uma outra realidade? Que não se soma ou se subtrai, contudo, anda em conjunto 
com o corriqueiro de nossos dias? O insólito? Se afirmativo, seria esta uma resposta que 
responderia à pergunta, encerrando a questão? Não. Pensar o insólito enquanto divergência e 
ocorrência de uma realidade na riqueza do real é se ater ao vazio repleto de possibilidades, 
manifesto veladamente no acontecer da vida. Desta maneira, se o in-sólito se dá como movimento 
ambíguo entre interiorização e negação na dimensão do habitual (Cf. Pessanha, 2008: 37); também 
refuta, desdiz e inaugura um outra realidade vigente na não-afirmação do banal. 

A canoa: símbolo da mudança ou “entre” do insólito? 
O conto se inicia com a presença do ordinário: “Nosso pai era homem cumpridor, ordeiro, 

positivo; e sido assim desde mocinho e menino, pelo que testemunharam as diversas sensatas 
pessoas, quando indaguei a informação” (Rosa, 1967: 32). Podemos, então, pensar esta ordem como 
o corrido dos dias, a banalidade do cotidiano que abarca todas as pessoas. Entretanto, algo ocorreu 
que remexeu a imobilidade da vida simples do interior: a construção de uma canoa. E não era 
qualquer embarcação, mas uma que suportasse o tempo do sem-fim. 

A construção da canoa deu início ao desassombro de uma vida comum que, de uma hora 
para outra, se pôs a idealizar um modo novo de viver. Em relação ao afastamento do personagem do 
“pai” (doravante, a palavra “pai” virá sem aspas, referindo-se sempre ao personagem do conto), 
podemos compreender o atendimento ao chamado do extraordinário: “Nosso pai entrou na canoa e 
desamarrou, pelo remar. E a canoa se indo – a sombra dela por igual, feito um jacaré, comprida 
longa” (Rosa, 1967: 33). Isto é, sem motivo aparente, tal personagem saiu da ordem estabelecida, 
transgredindo uma realidade que se supunha estável para abraçar um tempo que nascia no ato de sua 
decisão. Porém, será assim mesmo que o fato ocorreu? Será que a mudança se deu realmente no ato 
decisivo de mandar construir para si uma canoa? Ou esta situação já se instalara no personagem-
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questão com uma antecedência inominável pela racionalidade? E este, o pai, seria um evento à parte 
do homem? Circunscrito ao que a tradição chama de ficção? Ou está mais próximo de cada um de 
nós enquanto evento insólito da realização do humano no homem? Por enquanto, suspenderemos 
estas questões, a fim de pensá-las mais tarde. 

Se virmos a canoa como símbolo, incorreremos em uma superficialidade retórica, cujo 
entendimento da obra se daria no funcionamento de uma narrativa de fatos fantásticos, ou seja, que 
se assegura na subjetividade do leitor, posto que “o Fantástico se define como uma percepção 
particular de acontecimentos estranhos” (Todorov, 1992: 100). Na verdade, perceberemos que a 
canoa não simboliza nada. Não serve como marcador de um acontecimento, mas como realidade 
que acontece no próprio tempo de sua ocorrência. Esse tempo é o do não-ver, de uma realidade 
inauguradora de um instante sempre-novo e nunca-sabido. Desta maneira, ao pensarmos as palavras 
de Gilvan Fogel, ratificamos que “o símbolo, por definição, não é a própria coisa, mas a evocação, 
substituição ou representação da coisa ausente” (Fogel, 2007: 43). 

A canoa não se ausenta e nem recorre a uma presença representada. É a própria coisa se 
dando na inter-relação das realidades. Estas não se separam, mas se conjuntam na tensão própria 
das facetas do real. Deste modo, o ensejo de uma embarcação que se recolhe no silêncio do rio, 
refere-se ao originário do homem. E este segue na escuridão de um caminho que não se apresenta 
aos seus olhos, ao contrário, vela-se no enigma do que não é conhecido e nem aceito pela 
perspectiva racional. Então, o mistério se revela no percurso da caminhada, já que aquilo que se 
mostra ao mesmo tempo em que se retira pode ser entendido como o seu traço fundamental (Cf. 
Heidegger, 2001: 25). A canoa é a nova casa da viagem no e com o rio. 

Para além de uma margem que não vislumbra a outra (Cf. Rosa, 1967: 32), encontra-se a 
canoa habitada por um homem. Ambos na fluência do rio, atravessados pela correnteza que é 
sempre outra na novidade de suas águas. Chegamos, então, à questão proposta nesta seção do 
ensaio: a canoa simboliza a mudança ou ela se insere no “entre” do insólito? Como vimos, ela não 
simboliza nada por ser a própria presença da coisa, no caso, da questão que a nós se apresenta. No 
entanto, traz a mudança à configuração do conto e se instala como “entre” do insólito.  

O rio é, ao mesmo tempo, permanência e mudança. O trânsito de suas águas gesticula o 
inefável de suas margens. Estas não indicam um caminho. Em vez disso, suscitam um itinerário de 
dúvidas e questionamentos, na medida em que apontam ao horizonte do não-saber. Mais ainda, 
desdobram-se na tensão vida-e-morte enquanto incursão na travessia do homem, posto que só se 
dão como margem porque há um fluxo de águas que as faz margear. As margens não são margens 
porque delimitam o curso do rio, mas porque o próprio rio doa sua condição de permanência. É 
neste sentido que o “entre” do insólito se apresenta: estando na emergência de uma condição que 
não se restringe ao que se vê com a visão, mas que se sente com o não-ver dos olhos. O in-sólito: a 
quebra da banalidade na dupla regência do prefixo “in-” em negar e adentrar intensivamente o que é 
sólito: permanência e mudança que se refluem, transitando no que não foi delimitado. Eis a 
proximidade com o homem: o insólito do rio no inesperado da vida do homem-humano. 

Agora podemos retomar as duas questões acima suspensas. Vamos à primeira: a mudança se 
deu no pedido de construção da canoa ou já pertencia ao pai? Ao se atentar ao pedido, o pai 
correspondeu à fala da linguagem, isto é, tal decisão não partiu de sua vontade, mas do lógos. 
Nunca realizamos o que queremos, mas o que já nos foi destinado, já que o sendo que somos se 
realiza destinalmente na caminhada do nosso caminho. Assim, apropriamo-nos do que nos é 
próprio. Mas o que é corresponder à fala da linguagem? Afinal, não somos nós que nos 
expressamos e, nesta pronúncia do que pensamos, a linguagem se realiza como fala? 

A não ser que nos embrenhemos pelo discurso da linguística, cujo primeiro intento é separar 
a linguagem do homem ao analisá-la, este tipo de caminho não condiz com a experiência do mesmo 
enquanto realização da linguagem. Sendo assim, entendemos que “o homem fala à medida que 
corresponde à linguagem. Corresponder é escutar. Ele escuta à medida que pertence ao chamado da 
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quietude” (Heidegger, 2003: 26). Ou seja, partimos da linguagem. Não estamos acerca dela e, ao 
nos referirmos à postura do personagem em questão, temos que sua decisão já se impunha como 
chamado do mistério, do lógos, e do rio enquanto lugar do não-saber, do não-ser, do vazio. Assim, 
não é uma mudança de um estado psicológico para outro, mas uma que permanece na conjuntura da 
complexidade da vida. A tensão de estar vivo é se deparar a todo instante com o acontecimento da 
morte. Eis o insólito se manifestando. 

Se em outro momento do texto, dissemos que este conto de Rosa nos revela enquanto 
homens, podemos articular com tal proposição a segunda questão acima: a interpenetração entre o 
pai e o ser humano. Logo, considerar tal personagem como figurante de uma narrativa literária seria 
não se deixar atravessar pelo sentido fundamental de toda obra de arte: o de corresponder à essência 
do homem. E isto se dá dissimuladamente, ou seja, o verbo “dissimular” significa correntemente um 
tipo de fingimento, uma branda mentira. Todavia, se formos mais cuidadosos e sensíveis à fala de 
tal palavra, veremos que dissimular diz a dobra do sendo em ser e não-ser. Isto é, muito além de um 
conceito categorizante, o dissimular traz a vigência do que se oculta na afirmação de uma 
negatividade. Assim, o que é negativo é, também, positivo na medida em que não se induz uma 
escolha, mas recolhe ambos como desdobramento do que se dissimula. O não-ser do sendo funda a 
possibilidade de ser e não-ser, do mesmo modo que, se pensarmos nas obras de arte, estas se 
desdobram na dissimulação do agir fundado pelo não-agir. Em suma, pela quietude do nada em 
consonância com o não-saber do homem. Tal quietude nos leva a pensar um outro trecho do conto: 
o silêncio no agir do pai. 

Em silêncio, o pai agia: “Só quieto” (Rosa, 1967: 32). Também silenciosamente, o rio 
permanecia: “o rio por aí se estendendo grande, fundo, calado que sempre” (Rosa, 1967: 32). Seria 
apenas uma coincidência? Cremos que não. A fecundidade do rio em se doar originariamente 
pressupunha um destino que o ligava ao pai. Assim, o destino não é algo a ser desvendado. O 
destino do homem é ser o que é. 

Um possível equívoco na leitura deste conto seria ficar no entorno da ambiência metafísica, 
querendo saber e responder ao mistério das imagens-questões. Estas imagens não se colocam para 
serem respondidas, pois, se assim ocorrer, teremos um esvaziamento das questões levantadas pelo 
conto, ficando apenas um palavrório conceitual. Muito mais do que esta superficialidade, as 
imagens-questões nos levam ao encontro com nossa interioridade, isto é, levam-nos à escuta de 
nossa essência, ao princípio do que somos enquanto homem-humano. Desta maneira, interpretar é 
sempre um movimento de retorno ao que sempre fomos, uma pro-cura por nosso próprio. 

Nos caminhos da interpretação de “A terceira margem do rio”, somos levados a nos 
questionar pelo “entre” do insólito também na imagem da canoa. Contudo, na verdade, esta deu 
início ao movimento de quebra da realidade cotidiana, instaurando a acontecência de uma nova 
visão sobre o sentido do desdobramento do real em realidades diversas. Por este viés, entendemos 
na imagem da canoa o insólito como a fagulha que rompe com a banalidade e nos apresenta uma 
outra forma de experienciação do real: o rio com suas águas repletas de novidades sempre-novas 
trazem nesta falsa redundância a ênfase no sempre realizável do homem: o mistério como fonte do 
não-pensável. Haja vista o que nos diz a própria obra: “A estranheza dessa verdade deu para 
estarrecer de todo a gente. Aquilo que não havia, acontecia” (Rosa, 1967: 33). 

Exatamente: acontecia! Não há motivo aparente ou uma razão lógica que explique tal fato. 
Deparamo-nos com um acontecimento poético, isto é, com aquilo que irrompe em uma realidade 
cotidiana, inaugurando uma nova. O acontecer é o próprio da palavra poética, já que esta é a coisa 
em seu vigor de ação. Mais ainda, o acontecer, nas palavras de Manuel Antônio de Castro (1982: 
36), “já traz no seu âmago a noção de estar, ter contato ou relação com”. 

A condição em que o pai se encontrava, ou seja, solitário em uma canoa no infinito curso do 
rio, não era algo de anormal. Ao contrário, era o que se tinha por verdade. Mas de quem? Há algum 
ponto de vista a fim de se determinar o que seja a verdade? Se sim, qual a verdade mais correta: a 
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que se tinha por perspectiva a canoa singrando de “meio a meio” do rio ou a de quem se punha nas 
margens a observá-lo? 

A “estranheza” da verdade no acontecimento do homem enquanto rio 
“A estranheza dessa verdade deu para estarrecer de todo a gente. Aquilo que não havia, 

acontecia” (Rosa, 1967: 33).  Esta fala do conto nos encaminha à discussão de duas palavras: o 
estranho e a verdade. Ou melhor, do acontecimento destes dois termos não só como palavra, mas 
como presença no homem. 

Como já dissemos acima, acontecer é o dar-se involuntário do ser na dinâmica da phýsis. 
Por sua vez, phýsis “é tudo que se dá por si mesmo” (Heidegger, 2007: 36). Então, se tudo que se 
dá, dá-se por si mesmo a partir da phýsis, como podemos articular o estranho e a verdade em 
diálogo com o conto “A terceira margem do rio”? 

Indo direto à questão, o estranho é o insólito. No percurso do acontecer, a estranheza se 
manifesta do desconhecido, passando ao conhecido sem negar o que não se conhece. Eis o 
movimento da verdade como alétheia: o desvelar incessante do que antes se recolhia no não-
manifesto. O estarrecimento de “todo a gente” é o espanto pelo incomum, pela presença da verdade 
enquanto acontecimento real do que não se esperava ver. Pois a visão, na ambiência da certeza 
ocidental, é o que afirma e concretiza uma verdade. Há então várias verdades? Não e sim, isto é, há 
manifestações da verdade em detrimento da experiência de ser. Entretanto, o que se entende como 
conceito de verdade é que muda em função da maneira de se abrir para sua manifestação. Por isso, 
para reforçar o que já dizíamos, em consonância com o pensamento grego, temos que: 

Nosso conceito de verdade e o conceito grego da verdade tiram sua respectiva 
inteligibilidade de áreas e conjunturas de relações intuitivamente diferentes. 
Alétheia, descobrimento, provém do feito e do fato de encobrir, velar, 
respectivamente, desvelar, descobrir. “Correção” provém do feito e do fato de reger 
uma coisa por outra, de medida e medir. “Desvelar” e “medir” são feitos e fatos 
inteiramente diferentes. (Heidegger, 2007: 111) 

Com isso, temos conceitualmente a verdade tanto como adequação de um enunciado àquilo 
que se enuncia quanto como transporte da negação à afirmação, e vice-versa, sem que um neutralize 
o outro. Desta forma, eis a verdade no sentido de realizar uma não-verdade e a ela retornar, posto 
que uma não-verdade é simplesmente o que ainda não se manifestou.  

É desta maneira que podemos nos aproximar da estranheza do conto. A ida do pai em uma 
canoa ao rio, sem jamais aportar, mantendo-se num silêncio absoluto, incomodou a calmaria da 
razão, do habitual do povoado. Julgaram-no doido, doente de alto grau de periculosidade, absorto. 
Tentou-se de tudo: chamar sua atenção, ir ao seu encontro pelos descaminhos do rio, provocar-lhe a 
palavra. Mas nada adiantou. O que houve, então, de errado? A incompreensão. Não se abriram ao 
silêncio do personagem porque, e principalmente, não se abriram ao seu próprio silêncio. 

O silêncio não é ausência de fala, não é sinônimo de imobilidade. O silêncio é o velar de 
todo o ímpeto, o movimento pleno em que a vigência de ser se resguarda no agir do sendo. O 
silêncio do pai é o silêncio do rio, e o rio é o homem. 

Guimarães Rosa, certa vez, disse em uma entrevista: “Gostaria de ser um crocodilo, porque 
amo os grandes rios, pois são profundos como a alma do homem. Na superfície são muito vivazes e 
claros, mas nas profundezas são tranqüilos e escuros como os sofrimentos dos homens” (Lorenz, 
1973: 341). 

O que importa é a fala da obra e não a do seu autor. Este deve se subtrair de sua atuação à 
medida que for atravessado pelo vigor da criação. No entanto, aqui Rosa não aparece como autor do 
conto, e sim como pensador. Pensa o homem em equiparação aos rios quando percebe a profundeza 
e o mistério de ambos.  
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Nunca saberemos o que é o homem. Nunca chegaremos a um ponto final, até porque 
estamos sempre em vigência de ser. Na medida em que somos, galgamos um passo a mais no 
abismo da escuridão. Assim como os rios, quando os olhamos pela densidade poética, nunca 
enxergamos o seu fundo, porém estamos sempre perdidos em sua profundidade.  

O estranho é o insólito. O insólito é o ser do homem. O homem sendo é o rio em seu fluir e 
permanecer. A estranheza de ser, aos olhos metafísicos, não vislumbra o incomensurável de toda 
medida, haja vista que a desmedida de ser nos toma a todos, porém só alguns se abrem à 
manifestação do não-ser de todo sendo. Somos não sendo para que sempre possamos ser, e isto não 
é um jogo de palavras. Ao contrário, é o apelo do indizível do ser do homem. 

Pelos dizeres de Rosa, o rio resguarda em suas águas a tensão entre claro e escuro. É um e 
outro ao mesmo tempo e da mesma maneira que é o homem, é a dobra se desdobrando. A tensão de 
vida-e-morte que atravessa a existência de todos nós recolhe esta mesma simultaneidade de mostrar 
e esconder. Ambos acontecem a um só instante, pois quando a phýsis deixa o homem acontecer em 
sua liminaridade, o lógos o manifesta pela fala da linguagem. Então, o homem fala em 
correspondência à linguagem, na medida em que escuta. Por isso, dizemos que quem fala é a 
linguagem e não o homem por sua vontade e atitude. A palavra se dá na reciprocidade entre fala e 
escuta, uma vez que não ocorre uma ação após a outra. Elas acontecem simultaneamente. 

Quando nos voltamos à quietude do pai, percebemos o estranhamento do povoado em 
função de sua escolha: “E nunca falou mais palavra, com pessoa alguma” (Rosa, 1967: 35). 
Mantendo-se em silêncio, entregou-se a seu destino... Foi sendo na proporção do seu caminho. 
Vigorou-se homem em travessia. O rio se tornou mais rio na habitação de seu não-lugar, ou seja, 
deu-se em plenitude de fluência para que suas águas recolhessem a pequena canoa com a 
grandiosidade do homem-em-humanização. Isso tudo aconteceu surdamente e com serenidade de 
ambos os lados: de um, o pai que, na abertura de seu acontecer, mandou construir para si uma 
canoa, nela ficando até tempo racionalmente não estabelecido. De outro, o rio com suas águas 
mansas à espera do porvir. 

“Sou homem, depois desse falimento? Sou o que não foi, o que vai ficar calado” (Rosa, 
1967: 37). Com tais dizeres do “filho”, observamos o quanto a questão do homem é explicitada na 
tensão entre saber e não-saber, medo e coragem, enfim, uma disputa. Esta é a perene questão que 
atravessa e faz o homem, pois habitando a liminaridade vida-e-morte, o conflito de sua existência é 
a permanência da luta por viver e morrer no “entre”. 

Ser o que não-é, ficar calado, em silêncio. A dificuldade primordial que antecede o salto 
mortal no abismo de ser. É necessário cumprirmos o tempo mais justo, o tempo da terra. Somos a 
brevidade de uma existência que figura no tempo do mundo, no tempo de ser e não-ser. 

Eis que eu mesmo me torno o mito mais radioso 
e talhado em penumbra sou e não-sou, mas sou. (Andrade, 1983: 151) 

Pois o tempo mais justo não é aquele que queremos que aconteça, mas o que acontece sem a 
permissão de nossa vontade e nos encaminha serena e ferozmente ao horizonte de nossa própria 
habitação. 

Ao fazer o pedido de troca de lugar com o pai na canoa, o filho teme seu destinar e tenta 
dele fugir. Corre e pede perdão por não suportar a iminência de um destino que não era o seu, mas 
sim, do pai. Foge porque tem medo do desconhecido. Daí, recolhe-se em sua fuga, negando-se 
como homem. Porém, este negar é também uma aceitação de sua condição mortal. Tanto que na 
última linha do conto afirma: “e, eu, rio abaixo, rio a fora, rio a dentro – o rio” (Rosa, 1967: 37). 
Notamos dois detalhes interessantes: o isolamento das palavras “eu” e “rio”. Pois uma se liga a 
outra num movimento de apropriação mútua: o eu é o rio. O rio é o eu que se transborda da 
subjetividade e se alarga a todo mortal: o homem-em-humanização na fluência de seu entre-existir, 
sua habitação como lugar do não-ser. 
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A terceira margem do homem, podemos então pensar, é o que não se pode dizer. É aquilo 
sobre o qual não há medida que dê conta de sua grandeza, o que está para além de tudo que é sólito, 
nominável. A terceira margem do homem são os descaminhos do rio no dizer da não-fala enquanto 
silêncio, o dar-se conta da queda abismal em que nos encontramos na experiência única de viver. 
Pois nunca sabemos quem amar, só amamos. Nunca sabemos por onde andar, mas andamos. E desta 
forma, sem saber, apenas somos. 
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MENSAGEM AOS NAVEGANTES: 
UMA TRAVESSIA ÉPICO-EXISTENCIAL 

Antônio Máximo Ferraz* 

Aquele verde, arenoso, mas tão moço, tinha muita velhice, muita velhice, 
querendo me contar coisas que a idéia da gente não dá para se entender – e 
acho que é por isso que a gente morre. 

(Rosa, 1984: 270) 
 

Das origens 
Existe alguma viagem mais árdua, mais perigosa e mais impregnada de medos do que a 

viagem rumo a si próprio? E, no entanto, haverá alguma viagem que possa nos trazer algum tesouro 
mais valioso? Esta é a travessia da realização de nossas potencialidades, de plenificação de nossa 
existência, de transformação alquímica da dor em felicidade e fecundidade. Quem quer passar além 
do Bojador tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas foi nele que 
espelhou o céu (Cf. Pessoa, 1995, Mar Portuguez [sic]: 821). O valor e a recompensa de uma missão 
a cumprir são tão maiores e dignos de admiração quanto maiores são os perigos e os medos a serem 
enfrentados. A viagem rumo a nos apropriarmos de nós próprios é o empenho que carrega consigo o 
penhor de todos os nossos desempenhos. Por que a apropriação do que nos é próprio é uma 
travessia? É porque nós sempre distamos de nós próprios. E esta travessia é mais longa e mais 
repleta de esforços e aventuras do que a de Portugal à China, no tempo das caravelas. 

O homem, quando vem ao mundo, sem que ele decida, nele suas origens já se destinam: o 
homem não decidiu nascer. Ao ter nascido, não decidiu pertencer a um génos, a uma Casa Familiar 
que, seja qual for, sempre lhe entrega dramas e, na medida mesmo destes dramas, potencialidades 
sempre únicas. Estas potencialidades são as que se descortinam para os que se deixam invadir pelo 
afã de apropriação, em um sentido criativo, do que lhes foi destinado. O homem não decidiu nascer 
dentro e bem no meio do desvelamento amoroso que aquele homem e aquela mulher que são seus 
pais fizeram do Amor. O modo como o Amor se doa na amorosidade própria a uma Casa Familiar 
sempre se inscreve como a destinação em que se dá a primeira experenciação amorosa de cada 
homem. Disto não há como fugir, pois esta destinação amorosa – tenha a história, as felicidades, os 
dramas e desamores que tiver – é a sua condição de possibilidade. O homem nasce e persevera 
dentro do Amor, que se desvela no modo próprio de amar de cada homem. É por sempre medrar e 
se mover dentro do Amor que ao homem é facultado até experenciar o desamor. 

O homem, quando vem ao mundo, sem que ele decida, nele suas origens já se destinam: 
ninguém decidiu nascer em uma época ou lugar. O homem não decidiu, ao vir ao mundo, que a 
coletividade dentro da qual ele surge articule, a partir do apelo da linguagem, um peculiar sentido 
do que são o real e o irreal, a verdade e a mentira. O homem não decidiu sequer a língua que 
                                                 
* Doutor em Ciência da Literatura (Teoria Literária) pela UFRJ, com a tese Fernando Pessoa em obra: a teatralização 
da metafísica. Professor, na mesma universidade, do Curso de Extensão “A travessia épico-existencial em Mensagem, 
de Fernando Pessoa”. 
Coordenador da Sessão “Fernando Pessoa e Guimarães Rosa: o pensamento como abertura para o insólito”, que compõe 
o simpósio “O insólito como questão e a questão como insólito em Rosa e Heidegger”, proposto por Manuel Antônio de 
Castro. 
1 A citação destes versos e todas as demais citações estão fundidas ao texto e nele indicadas, e sofreram adaptações, 
quase nunca correspondendo a uma transcrição literal. Esta fusão é proposital, pois este é um texto não tanto sobre 
Mensagem, mas com Mensagem. 
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maternamente fala – língua dentro da qual a linguagem lhe fala, e dentro da qual ele pensa, sente e 
sonha – os sonhos, estas imagens da obscuridade que ele jamais controla. 

O homem, quando vem ao mundo, sem que ele decida, nele suas origens já se destinam: o 
homem não decidiu ser corpo, com todos os íntimos acontecimentos vitais que ele não só não 
conhece e não controla, como são a sua própria possibilidade de ser. O homem não decidiu, ao 
nascer, também ter de morrer. O homem é humus, terra, que nele se destina como devir permanente 
de tudo o que há. O homem não decidiu estar lançado, como sua própria possibilidade de 
realização, dentro do jogo de Vida e Morte, porque ele só se realiza enquanto homem nascendo e 
morrendo a todo instante. A Vida, para viver, também tem de morrer. Ainda que o homem não 
deseje morrer, a Morte lhe quer. Ainda que o homem não deseje viver, a Vida lhe quer. Vida, 
Morte, Tempo – grandezas que não controlamos nem jamais objetivamos, pois somos o que somos 
dentro delas: elas se destinam em nós. 

O homem, quando vem ao mundo, sem que ele decida, nele suas origens já se destinam: o 
homem não é senhor do páthos que dele se assenhora. Jamais temos as paixões como uma 
propriedade a nosso dispor. Neste caso, não seriam paixões, mas apenas objetos à disposição de 
uma subjetividade. O homem não tem as paixões, são elas que o têm: as paixões o atravessam. A 
fonte originária da ação de ser é das paixões, não do homem, e é por isso que elas o disponibilizam. 
E não adianta desejar controlá-las pela judicação pedagógica ou moral, pois elas são como um 
cobertor curto, com o qual, se cobrimos a cabeça, os pés se descobrem. Uma vida sem paixões não 
vale a pena ser vivida. Entretanto, se elas são o combustível do encontro com nós próprios e com os 
outros, elas também são a fonte do nosso próprio extravio, e do extravio do que nos é próprio. Não 
há que se controlar as paixões pelo cálculo abstrato: há que se experenciá-las concretamente e 
harmonizá-las pelo percurso alquímico capaz de transformar a dor, o páthos, em ascensão. O 
homem cresce, não diminui, quando experimenta a dor de seus limites, porque os limites nos 
apontam para o não-limitado de nós próprios, o que ainda não somos. 

O homem, quando vem ao mundo, sem que ele decida, nele suas origens já se destinam: 
cada homem está destinado a ter um percurso sempre único. Ninguém pode nos ensinar os 
caminhos da travessia, porque ela é sempre inaugural, sempre traz consigo a necessidade de um 
salto mortale que cada um terá de aprender por sua própria conta e risco: a morte é para todos, mas 
o salto é de cada um2. Os caminhos desta travessia nunca estão previamente preparados, eles têm de 
ser inventados no próprio caminhar, por isso o risco é sempre companheiro. A travessia só pode ser 
aprendida por experienciação própria, e ninguém poderá fazê-la por nós. Ninguém poderá nos dar o 
que só nós somos capazes ou incapazes dar a nós próprios. 

O homem, quando vem ao mundo, sem que ele decida, nele suas origens já se destinam: nós 
não decidimos ser. Ser é dádiva, que se acolhe com cuidado ou incúria. É certo que o homem decide 
quem ele é e vem a ser com suas ações e inações. O que o homem não pode decidir jamais é a 
possibilidade originária de ser, a partir de tudo o que nele já se destina. Não é possível pular a 
própria sombra. O homem sempre tem a possibilidade de criar. O que ele não pode criar jamais é a 
possibilidade da possibilidade de criar, que lhe foi entregue pelo que nele já se destina. O homem 
não é a origem da ação de ser. Todo começo é involuntário. Deus é o agente – Deus ou qualquer 
outro nome que fale da ação de uma anterior instância, não referida, aqui, à crença nesta ou naquela 
religião. Deus é o agente, e o herói a si assiste, vário e inconsciente (Cf. Pessoa, 1995, O conde D. 
Henrique: 72). 

O homem, quando vem ao mundo, sem que ele decida, nele suas origens já se destinam: o 
homem é apenas mais um ente em meio a toda diversidade de entes que são o real se manifestando. 
Um ente sem dúvida estranho e estrangeiro. E também maravilhoso, tenebroso, insólito e 

                                                 
2 Diz o compadre Quelemém, em Grande sertão: veredas: “Riobaldo, a colheita é comum, mas o capinar é sozinho...” 
(Rosa, 1984: 54). 
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extraordinário – se comparado com os outros entes. Pois é ele quem pode não só acolher, recolher e 
retribuir a dádiva do que lhe foi destinado – e assim cumprir a circularidade triádica do sagrado –, 
como também pela dádiva se lamentar, rejeitá-la – e até amaldiçoá-la. A fonte de toda infelicidade é 
nos considerarmos vítimas do destino3, sem perceber que todas as dificuldades que ele possa nos 
oferecer são, ao mesmo tempo, não só a nossa condição de possibilidade, quanto o convite à nossa 
própria superação. Ninguém recebe uma cruz que não possa carregar, porque, se o calvário é de 
todos, a cruz e a ascensão são de cada um. 

O homem, quando vem ao mundo, sem que ele decida, nele suas origens já se destinam: em 
meio a toda incomensurável diversidade de entes que são o real se manifestando – o que não é um 
privilégio, mas uma destinação segundo a sua própria natureza – o homem é o guardador que 
arrebanha esta diversidade em uma identidade, pois o sopro de vida que nele vige é, de certo modo, 
todas as coisas4. O homem é um pequeno mundo, dentro do qual está o mundo inteiro5. As nações 
são todas mistérios, cada uma é todo o mundo a sós (Cf. Pessoa, 1995, D. Tareja: 73). No 
manifestar do real em sua permanente mudança, e em toda a sua constante profusão de diferentes 
entes que não cessam de nascer e perecer, ele doa ao homem a questão da identidade das diferenças 
de tudo o que há – questão dentro da qual, como sua própria possibilidade de realização, cada 
homem se constitui na sua própria identidade e diferença. Cada homem é uma diferente identidade, 
pois nenhum homem é igual a outro. E as diferenças não são somente em relação aos outros. Cada 
homem traz, dentro de sua própria identidade, a diferença, pois estamos sempre mudando ao longo 
do Tempo. No rio movente que é o real em seu jogo de Vida e Morte, o homem permanece o 
mesmo – senão, nem nos reconheceríamos no espelho no dia seguinte, e não teríamos uma 
identidade. O que nele permanece é a sua identidade: tal homem é tal homem, eu sou eu. Entretanto, 
o homem jamais permanece igual, todos os dias ele difere, porque está sempre mudando: tal homem 
não é tal homem, eu já não sou eu. O homem é e não é: ele está sendo, pois permanece e muda. O 
homem é sempre o jogo, dentro de si próprio e nele acontecendo, entre a permanência e a mudança, 
entre a identidade e a diferença. Por isso ele não somente dista sempre de si próprio, como o que lhe 
é próprio é esta distância – distância que já desde sempre o pôs em travessia, e que não pode ser 
alcançada, somente percorrida. O eu é um outro (Cf. Rimbaud, 1984: 2016). E este jogo entre a 
identidade e a diferença tem a feição de um combate – o combate entre o que se é e o que não se é. 
A travessia para si próprio é sempre um combate, pois ele é o pai de todas as coisas (Cf. Heráclito, 
1991: 737). O combate é o pai das identidades e diferenças. Por isso também o homem, por mais 
pacificado que se sinta, não somente está sempre em combate interior, como sempre e 
necessariamente é este combate interior. A paz só pode ser alcançada dentro do combate: se queres 
a paz, prepara-te para a guerra8. E este combate não tem origem no homem, mas no próprio real, 
que muda, mas também permanece. E que, ao mudar, mas também permanecer, dirige ao homem a 
questão tanto da identidade dos diferentes entes que são o real se manifestando, quanto a questão do 
que lhe é próprio: a questão da identidade de sua própria diferença, e da diferença de sua própria 
identidade. É o real quem lança o homem à procura do que lhe é próprio, como sua própria 
possibilidade de ser. Nesta procura ele já está desde sempre lançado, porque ele é esta procura. O 
homem é uma doação do real, dentro do qual ele se realiza enquanto tal – e por isso o homem é o 
                                                 
3 Franz Kafka, não me lembro onde. 
4 Diz Aristóteles: he psykhé ta onta pós éstin pánta (“o sopro de vida que é o homem, ou que vige no homem, é de certo 
modo todas as coisas”, De Anima, III, 8, 431 b, 21). A tradução mais usual é “a alma do homem é, de certo modo, todas 
as coisas”. Preferimos traduzir psykhé por “sopro de vida que é ou vige no homem” para, por um lado, fugir a toda 
carga de interpretações que a palavra “alma” comporta. E, por outro, para indicar que não é o homem quem tem a Vida, 
mas a Vida quem tem o homem enquanto ele vive, já que ele próprio é uma doação da dança da Vida e da Morte. 
5 Afirma Demócrito: ánthropos mikrós kósmos (DK 68 B 34). 
6 Diz Arthur Rimbaud: Car Je est un autre (“Porque o Eu é um outro”). 
7 Diz Heráclito, no fragmento 53: “De todas as coisas a guerra [pólemos] é pai, de todas as coisas é senhor; a uns 
mostrou deuses, a outros, homens; de uns fez escravos, de outros, livres”. 
8 Si vis pacem para bellum, frase atribuída ao autor latino Publius Flavius Vegetius Renatus, na obra Epitoma rei 
Militaris. 
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próprio real se vendo e acontecendo no homem. Cada homem, em sua diferente identidade, é 
sempre o mesmo real nele se vendo e nele acontecendo. Nem por isso os homens são iguais, pois o 
real se mostra de diferentes maneiras9. 

O homem, quando vem ao mundo, sem que ele decida, nele suas origens já se destinam: o 
que lhe foi destinado é o próprio sagrado nele acontecendo – e é sagrado porque não está na esfera 
da vontade ou do controle de um fazer humano. O sagrado é a presentificação de uma dádiva – e, 
como dádiva que é, o homem não a pediu, pois ela já se lhe ofertou, desde sempre, como a sua 
própria condição de possibilidade. Uma dádiva, para ser verdadeiramente uma dádiva – inclusive 
com o alumbramento que ela suscita –, não pode vir por encomenda da vontade humana. Que 
alumbramento haveria em receber um presente que nós mesmos encomendamos a alguém? Isto nem 
seria uma dádiva, apenas a entrega de uma encomenda. Muito diferente é se recebemos um presente 
que não pedimos nem esperávamos. Aí, sim, pode haver o alumbramento. Uma vez ofertada a 
dádiva, ela só pode ser aceita ou não. E, mesmo que não aceita, a dádiva já lhe foi ofertada. Que 
dádiva sagrada é esta? Ora, não foi o homem quem fez, por ação de sua vontade, toda a 
incomensurável variedade de entes que são o real se manifestando em seu jogo de Vida e Morte, e 
dentro do qual ele próprio se realiza enquanto homem na sua identidade e diferença. O que lhe foi 
destinado ultrapassa os limites de sua vontade, e por isso é sagrado. Nem por isso o sagrado está em 
outro mundo, em uma esfera etérea pairando por sobre a cabeça os homens: sagrado é o próprio real 
acontecendo, dentro do qual o homem se realiza como tal. Por estar tão dentro disto que lhe foi 
destinado, o homem já não se alumbra com a dádiva do sagrado, dentro do qual ele está e que ele 
próprio é. 

O homem, quando vem ao mundo, sem que ele decida, nele suas origens já se destinam: o 
sagrado acontecendo não só ultrapassa o homem, como o atravessa e possibilita. Em meio a toda 
diversidade de entes que são o real acontecendo em sua sacralidade, a um só ente foi confiado, para 
que dele cuide com desvelo, seu bem maior: uma liberdade jamais limitada. Liberdade tão não-
limitada que, mesmo no limite extremo da morte, toca mais uma vez o não-limitado, o abismo de 
não-ser. Em sua liberdade abissal, o homem é livre até para o deslimite de rejeitar o sagrado – 
sagrado do qual ele próprio é doação. Em meio a todos os entes, só o homem é livre para incorrer 
até no sacrilégio e na impiedade – e se amaldiçoar. 

O homem, quando vem ao mundo, sem que ele decida, nele suas origens já se destinam: 
Deus se destina em sua liberdade ao homem. O homem é Deus e não é Deus. Deus nele se destina, à 
sua imagem e semelhança, porque o homem é o pastor que, em seu sopro de vida, acolhe, recolhe e 
retribui, sob uma certa identidade, o real se manifestando em toda a sua diversidade de entes. Há 
uma homologia entre Deus, em sua identidade, e o homem em sua identidade. Entretanto, o homem 
não é Deus, porque ele experencia seu limite próprio de ser homem no jogo de Vida e Morte 
conjugado pelo Tempo – jogo extensivo a todos os entes que são o real acontecendo. Deus acontece 
no homem, por isso ele é um acontecimento de Deus. Todo homem se move sempre na liminaridade 
entre os limites e o jamais limitado. O homem é a liminaridade em pessoa. Justamente por isso a 
parte mais divina em nós – a nossa liberdade – é a que mais se extravia. Deus é um grande intervalo 
(Cf. Pessoa, 1995, Além-Deus: 113). Trazemos todos um véu sobre os olhos, e já não vemos que 
cada homem é um formidável vulto solitário, que enche de estar presente o mar e o céu. Diante da 
liminaridade que é cada homem, teme o mundo vário que ele abra os braços, e lhe rasgue o véu (Cf. 
Pessoa, D. João, o Segundo 1995: 77). 

O homem, quando vem ao mundo, sem que ele decida, nele suas origens já se destinam. E é 
por este motivo que todo homem – sempre –, para que seja ele próprio, precisa despir-se do que 

                                                 
9 Diz Aristóteles: tò ón légetai pollakhós (Metafísica, Z, 1, 1028a). Uma possível tradução seria “o real (ón) se mostra 
de muitas maneiras”. Uma outra: “o ser (ón) se diz de muitas maneiras”. Desde que admitamos que não sabemos o que 
é o real – pois ele é uma questão inexaurível, dentro da qual o homem se realiza no que é –, e interpretando-o como a 
identidade (idem = o mesmo) das diferenças, não nos parece que há mal em traduzir o ón (o ser) por o real. 
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aprendeu, precisa esquecer-se do modo de lembrar que lhe ensinaram, e raspar a tinta com que lhe 
pintaram os sentidos (Cf. Pessoa, 1995, O Guardador de Rebanhos: 226). A travessia para o próprio 
é uma longa e difícil aventura. 

Da liminaridade 
Porque o que originariamente somos nos foi destinado por uma anterior instância, nós somos 

barcos lançados ao mar. Barcos que, quando deram conta de si, já estavam no meio da viagem. 
Todos nós nascemos a bordo (Cf. Pessoa, 1995, Realidade: 386). Por isso, como um barco que tem 
de navegar para bem longe – paradoxalmente para o lugar em que já desde sempre estamos –, nós 
sempre distamos de nós próprios. O mais distante de nós próprios é o que nós próprios somos, 
justamente por estar tão perto: o olho pode olhar para tudo, só não pode olhar para si próprio. Esta 
distância é o trânsito entre o impróprio de ser apenas o que nos foi destinado, e o próprio de nos 
tornarmos o que somos: cada ser humano é sempre a possibilidade de se tornar um poema original e 
originário. Este é um apelo lançado pelo próprio real dentro do qual ele é e está sendo – real que ele 
próprio – o homem – é e está sendo. Cabe a cada homem se fazer capaz de corresponder a este 
apelo, apropriando-se do que lhe foi destinado. 

As águas em que um barco navega são sempre insólitas e cambiantes. A distância de nós 
próprios é o trânsito entre o impessoal de nos contentarmos em ser apenas o que os outros nos 
fizeram, e o pessoal, de nos tornarmos nós próprios. O homem é o trânsito entre o que lhe foi 
destinado e a liberdade de se apropriar do destino. Se fôssemos apenas uma cópia do que nos foi 
destinado, nós não seríamos livres. Só somos livres porque nos movemos na liberdade. A liberdade 
não foi criada pela vontade humana, pois ela em nós já se destina como a condição de possibilidade 
do que nos é próprio. Cada ser humano é tanto originado pelo que nele se destina quanto livremente 
originário e radicalmente original, mas sempre dentro e a partir de suas origens. Por isso mesmo, 
somos o intervalo entre a liberdade e o destino. Ser livre não é fazer somente o que se deseja. Há 
que se doar a ausculta não só ao que se deseja, como um bebê choramingas, mas ao que a Vida e a 
Morte e o Tempo querem de nós. A primeira liberdade é sempre assumir o destino. Quem não o faz 
jamais se torna si próprio nem jamais dá frutos, porque não se enraíza. A partir do diálogo com o 
que em nós se destina, podemos realizar a travessia para o modo pessoal e próprio de ser. 

Um barco navega não só sobre as águas. Um barco sempre navega entre o céu imenso e o 
mar profundo. O céu imenso e mar profundo se encontram na dobra de uma liminaridade que 
sempre escapa no horizonte fugidio. Enquanto navegamos, quanto mais nos aproximamos da linha 
do horizonte, mais o horizonte se retrai e distancia. Na travessia rumo à apropriação de si próprio, o 
homem jamais se encontrará acabado, perfeito, concluído. Ele jamais poderá dizer: “Enfim, 
cheguei!”, porque a travessia jamais é algo feito, é sempre um por-fazer. Mesmo quando parece ter 
chegado ao fim, e nosso vulto parece desaparecer na liminaridade do horizonte, a travessia 
continua. O sentido do que fomos é o rumor do que seremos: o marulho de ondas que quebram nas 
rochas e roçam os ouvidos dos navegantes que continuam a vogar entre o céu imenso e o mar 
profundo. Em sua travessia, o homem jamais topará, de repente, com uma essência estanque, uma 
realidade acabada, um ponto fixo, um muro fincado entre o céu imenso e o mar profundo, porque o 
horizonte sempre se retrai e não tem muros. Se um barco topasse com o limite do mundo – algo 
impossível –, seria o fim da viagem. Mas o céu imenso e o mar profundo jamais se encontram na 
liminaridade da retração do horizonte. Se ouvimos a voz de alguém que nos fala, se escutamos, cala, 
por ter havido escutar. Se vamos despertando, cala a voz, e há só o mar (Cf. Pessoa, 1995, As ilhas 
afortunadas: 85). 

O homem nunca saberá quem é, porque é sempre muito mais do que sabe. Nem importa 
saber quem se é. Há é que se fazer o percurso dentro da inexaurível questão do que ele próprio é – 
e, neste percurso, aumentar a ressonância da Vida e da Morte em sua própria vida e morte. Ninguém 
sabe que coisa quer. Ninguém conhece que alma tem, nem o que é o mal nem o que é o bem (que 
ânsia distante perto chora?) (Cf. Pessoa, 1995, Nevoeiro: 89). O homem é sempre menos do que 
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pode ser, por mais que ele seja: por mais que ele realize, jamais poderá esgotar o manancial 
originário de todas as realizações do real que nele se destinam como Vida, Morte e Tempo, 
articulados na retração da liminaridade do horizonte. O homem não só está lançado nesta 
liminaridade: o homem é esta liminaridade, e por isso ele tantas vezes cai no deslimite. A 
liminaridade entre o céu imenso e mar profundo, em nós acontecendo, é o que nos faz a febre de 
navegar, que só encontrará de Deus, na eterna calma, o porto sempre por achar (Cf. Pessoa, 1995, 
Padrão: 79). 

Por navegar na liberdade do espaço liminar entre o céu imenso e o mar profundo que nele se 
destinam, e que são a fenda aberta de nossa existência como destino criador, o homem é sempre um 
barco navegando no abismo. A liberdade é um abismo – o abismo do destino criador se fazendo em 
nós. Ao longo da travessia, o homem tanto poderá trazer no espírito a imagem do manto celestial 
coroado pelo Sol e pela Lua, ascendendo a modos superiores e mais harmônicos de ser, quanto 
afundar nas trevas do mar profundo, e terminar devorado pelas criaturas monstruosas, escorregadias 
e viscosas que nele se escondem. Criaturas que – não nos enganemos – sempre estão à nossa 
espreita, porque elas habitam dentro do mar insólito que nós próprios somos. O risco da viagem na 
liminaridade é permanente. Entretanto, rejeitar o risco e impedir-se de zarpar é o pior a fazer, 
porque um barco não foi feito para ficar ancorado ao cais, criando lodo em seus cascos. O risco da 
liminaridade não é algo de que se possa fugir, porque nós somos esta liminaridade: ela se destina 
em nós. E não há nada mais malfazejo para um homem do que fugir do seu destino. O sonho é ver 
as formas invisíveis da distância imprecisa e, com sensíveis movimentos da esperança e da vontade, 
buscar na linha fria do horizonte a árvore, a praia, a flor, a ave, a fonte – os beijos merecidos da 
Verdade (Cf. PESSOA, 1995, Horizonte: 78). O fim da travessia não é um terminus de linha. Não 
se trata da viagem linear de um lugar a outro, mas do retorno permanente, transformado e 
enriquecido, ao lugar em que já desde sempre se está. O fim da travessia não é um fim: ela é a 
consumação da possibilidade derradeira de todas as possibilidades que, desde sempre, já nos 
estavam ofertadas. O lugar da chegada é, circularmente, o da plenificação das origens. O fim da 
travessia é a plenificação de todas as aventuras e possibilidades da viagem, recolhidas em um 
sentido existencial que nos fará ver a terra inteira, de repente, surgir, redonda, do azul profundo (Cf. 
Pessoa, 1995, O infante: 78). A terra inteira que surgirá, redonda, do azul profundo... é o inteiro 
mundo que nós próprios somos. 

Convite à travessia 
Amigos navegantes! É por estarmos todos juntos em um navegar que é de todos, mas cujo 

sentido da travessia é o lastro da existência de cada um, segundo o que lhe foi destinado, que aqui 
me permiti vir a vós, e vos anunciar uma Boa Nova. É hora de renunciar às certezas temerosas que 
nos têm aprisionado ao cais, e re-anunciar o sentido do real que nós próprios somos! Anuncio-vos, 
com o coração aberto, esta Boa Nova: Amigos! Não há Morte10! Com este boato, quiseram vos 
retirar o tônus da travessia e a sede de navegar. Quiseram, amigos, vos acovardar face à aventura da 
travessia. Mas eu repito, em alto e bom som: Amigos! Não há Morte! 

Amigos! Não há Morte! O que há, para os navegantes que somos, é a liminaridade entre o 
céu imenso e o mar profundo, entre o conhecido e o desconhecido, entre o que somos e ainda não 
somos, entre a liberdade e o destino. Esta liminaridade do horizonte é a nossa própria possibilidade 
de conquistar as ilhas afortunadas que escondem o único tesouro que realmente vale a pena: 
tornarmo-nos nós próprios na aventura da travessia. Dobrado o Assombro, o mar é o mesmo: já 
ninguém o tema! (Cf. Pessoa, 1995, Epitaphio de Bartolomeu Dias: 80). 

Amigos! Não há Morte! A maior fonte de angústia do homem é desejar ser. Se, entretanto, 
os olhos vêem com amor o que não é, o homem tem ser11. É a partir do que não se é que se pode vir 
                                                 
10 Diz Fernando Pessoa, no poema da Obra poética intitulado Iniciação: “Neófito: não há morte” (Pessoa, 1995: 162). 
11 Padre Antônio Vieira, Paixões humanas. 
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a ser. O grande intervalo que é Deus se retrai na liminaridade para que vós sejais, acenando-vos 
com um largo convite à travessia. Deixai que a liminaridade do horizonte sempre em retração vos 
concite, porque ela é a chama de todo navegar. 

Amigos! Não há Morte! Conclamo-vos a vos pôr à ausculta de vossa vocação, da ação da 
voz que, vinda desde a liminaridade entre o céu imenso e o mar profundo, se escutada, cala. Esta 
voz que, se auscultada, cala, é o mito de vós se apossando. Vós sois mitos. O mito não é mentira, é 
a palavra atuante do destino de navegar entre outros barcos e outros mundos, sempre no vigor do 
diálogo uns com os outros e, antes de tudo, com nós próprios. Quem não é capaz de dialogar 
consigo próprio não pode ter a pretensão de dialogar com os outros. O diálogo é a navegação dentro 
disto que não sabemos o que é – a linguagem, em cujo silêncio encontra abrigo a liminaridade entre 
o céu imenso e o mar profundo12. A linguagem não é originariamente humana: ela é o modo como o 
real em sua liminaridade se dirige ao homem. Na linguagem, o real que se retrai no silêncio do 
horizonte destina ao homem o apelo de instauração do sentido do real que ele próprio é. A 
linguagem é aquilo que, sem ser, é tudo. Pois é ela quem, retraindo-se no horizonte, concede-nos o 
empuxo para navegar. O mito é a fala da linguagem em seu silêncio, e por isso ele é o nada que é 
tudo (Cf. Pessoa, 1995, Ulysses: 72). Se formos capazes de auscultar a voz silenciosa do Encoberto 
em nós atuando pelo vigor do mito, poderemos aspirar a nos tornar mais do que o sopro incerto de 
um grande anseio que Deus fez, e fazer da nossa esperança Amor (Cf. Pessoa, 1995, Terceiro: 87). 

Amigos! Não há Morte! Entretanto, bem sei, neste exato momento muitos de nós estamos 
realizando nossas obras à beira-mágoa (Cf. Pessoa, 1995, Terceiro: 86). O barco que somos se vê 
ameaçado ora pela calmaria que nos priva dos ventos com que podemos singrar os mares rumo a 
nós próprios, ora pelo medo da tormenta que nos aponta os perigos do mar profundo. Mas eu vos 
digo: sede maior do que vós! Não dai ouvidos a vós mesmos: dai ouvidos à voz que age em vós, 
porque ela é maior do que vós. Quando o Mostrengo que vive no fim do mar, na noite de breu vier 
roçar as vossas velas, vós tremereis três vezes. Mas, ao fim de tremer três vezes, e três vezes largar 
as mãos do leme, retomai-o com firmeza, e proclamai ao Mostrengo que escorre os medos do mar 
sem fundo: aqui ao leme sou mais do que eu – sou um povo que quer o mar que é teu. E mais que o 
Mostrengo, que a minha alma teme, e roda nas trevas do fim do mundo, manda a vontade que me 
ata ao leme, de El Rei D. João Segundo! (Cf. Pessoa, 1995, O Monstrengo: 79). Amigos: no 
cumprimento desta vontade, não há Morte! 

Amigos! Não há morte! O mito é a voz da liminaridade que sois agindo em vós. Sem o 
sonho que em nós se sonha, não somos mais que a besta sadia, cadáver adiado que procria (Cf. 
Pessoa, 1995, D. Sebastião, Rei de Portugal: 76). Se a certeza desta voz, de tão grande, não couber 
em vós, ainda assim sabei que a loucura que vos comanda é o sinal de vossa grandeza: no areal em 
que tereis combatido, ficará apenas o vosso ser que houve, não o que há (Cf. Pessoa, 1995, D. 
Sebastião, Rei de Portugal: 75). Proclamai o Advento do Quinto Império em vós, e partais para o 
combate, pois é triste quem vive em casa, contente com o seu lar, sem que um sonho, no erguer de 
asa, faça até mais rubra a brasa da lareira a abandonar! Triste de quem é feliz! Vive porque a vida 
dura. Nada na alma lhe diz mais que a lição da raiz – ter por vida a sepultura (Cf. Pessoa, 1995, O 
Quinto Império: 84). 

Amigos! Não há morte! É no mais extremo das adversidades que se abre a possibilidade de 
colocar em questão o vosso próprio sentido, e o sentido do que vos é próprio. Fortalecei a vossa 
vontade na privação e na intempérie, como o guerreiro trágico que cresce quando lançado na 
liminaridade de Vida e Morte. Evocai o Portugal Mítico em vós – o maior país da Terra, em todas 
as épocas! Foi ele quem morreu para abrir as Portas do Mundo para toda a humanidade, e que por 

                                                 
12 Logos é a retração do real que, se manifestando, silencia a sua realidade. Linguagem, antes de ser instrumento de 
comunicação, é logos – e só por isso pôde vir a ser interpretada, só que de modo redutor, como um instrumento de 
comunicação. Dialogar quer dizer, então, “movimentar-se dentro (diá-) da linguagem”. Linguagem é essencialmente 
silêncio. “Dia-logar” é movimentar-se dentro do silêncio do real, pois não sabemos o que ele é. 
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isso nunca morre. Vós sois o Portugal Mítico! Atlas, mostra alto o mundo no seu ombro! (Cf. 
Pessoa, 1995, Epitaphio de Bartolomeu Dias: 80). 

Amigos! Não há Morte! Se estiverdes na calmaria que ameaça vossa travessia pela 
liminaridade que sois; se estiverdes sem rei nem lei, nem paz nem guerra, entristecidos como o 
brilho sem luz e sem arder, como o que o fogo-fátuo encerra (Cf. Pessoa, 1995, Nevoeiro: 89) – 
sabei: o homem e a hora são um só quando Deus faz e a história é feita. O mais é carne, cujo pó a 
terra espreita (Cf. Pessoa, 1995, D. João, o Primeiro: 74). 

Amigos! Não há morte! Quanto mais ao povo a alma falte, mais deixai que a vossa alma 
atlântica se exalte, e entorne. E vereis, num mar que não tem tempo ou espaço, entre a cerração, o 
vulto baço do que vos excede, que torna (Cf. Pessoa, 1995, A última nau: 82). A chama, que a vida 
em nós criou, se ainda há vida ainda não é finda. O frio morto em cinzas a ocultou: a mão do vento 
pode erguê-la ainda (Cf. Pessoa, 1995, Prece: 83). 

O mito que de vós se apossa – a voz da liminaridade entre o céu imenso e o mar profundo 
agindo em vós – é o que essencialmente sois. É ele quem se escorre a entrar na realidade. E a 
fecundá-la decorre. É ele quem perdura quando a vida, metade de nada, morre (Cf. Pessoa, 1995, 
Ulysses: 72). É ele quem repele, eterna chama, a sombra eterna (Cf. Pessoa, 1995, D. João, o 
Primeiro: 74). Assim, quando a luz do gládio erguido der em vossa face calma, cheios de Deus, vós 
não temereis o que virá, pois, venha o que vier, nunca será maior do que vossa alma! (Cf. Pessoa, 
1995, D. Fernando, Infante de Portugal: 75). 

Valete, frates! 

É a hora! 
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FITA VERDE E SEU INSÓLITO CAMINHAR 

Patrícia Marouvo* 

Caminhando pelo bosque, Chapeuzinho Vermelho sai do caminho direito que a levaria 
direto para casa de sua avozinha, que, coitadinha, tão só e enferma, quase sofre irremediavelmente 
os pecados de sua neta, ainda que doce e meiga. Mas a culpa, afinal de contas, foi do lobo ou de 
Chapeuzinho? Por melhores que fossem suas intenções, a menina erra. Entretanto, percebe a tempo 
a moral de sua própria história: “Nunca mais na vida vou sair do caminho e me embrenhar no 
bosque – não quando a mamãe proibir” (Grimm, 2004: 33). 

Paralelamente, vem Fita verde no cabelo – nova velha estória de João Guimarães Rosa – 
num outro caminhar, que à nossa protagonista não é delimitado de antemão. Cabe a uma 
pessoazinha fazer a escolha. Esta, no entanto, não se afigura menos decisiva ou relevante pelo 
simples fato de partir de uma meninazinha. Como se temores, dúvidas, sentimentos, fantasias e 
desejos não a acometessem; como se isso fosse permitido somente a adultos racionais e maduros, 
que tomam todas as crianças como burrinhas e inocentes e, portanto, incapacitadas para entenderem 
o mundo de gente grande. Através deste pensamento prepotente ou talvez rotineiro e preguiçoso 
demais para encarar uma auto-reflexão, também percebem nos idosos a inevitável inutilidade a que 
o tic-tac cronológico do tempo os levou numa civilização cujos parâmetros exigem a eterna 
atualização prática da compra e venda de bens e serviços a fim de movimentar o mercado global em 
que estamos inseridos. 

Mais generosamente que o senso comum, essas três etapas da vida nos são readmitidas no 
início desta narrativa, cabendo a cada faixa etária seu quinhão: “Havia uma aldeia em algum lugar, 
nem maior nem menor, com velhos e velhas que velhavam, homens e mulheres que esperavam, e 
meninos e meninas que nasciam e cresciam” (Rosa, 2001: 110). 

Algo tão óbvio que chega a ser desconcertante para o olhar moderno é o fato de que velhos e 
velhas não podem fazer muito mais a não ser “velhar”. Um dentre os vários exemplos de 
neologismos rosianos, esta palavra não é um mero trocadilho vazio que como uma bexiga estourada 
numa festa, assusta e provoca risos para logo depois ser esquecida. Cada palavra é selecionada 
cautelosa e arduamente neste conto, pois tenta deixar um pouco de lado as camadas mais 
superficiais, prosaicas e desgastadas pelo uso a fim de trazer à tona aquilo que há de misterioso e 
espantoso em seu ventre sempre fértil e, portanto, gerador de vida. Guimarães Rosa em entrevista a 
seu tradutor alemão Günter Lorenz já divisa a importância que assume a linguagem poética em sua 
literatura e, conseqüentemente, em sua vida: 

Meu lema é linguagem e vida são uma coisa só. Quem não fizer do idioma o 
espelho de sua personalidade não vive; e como a vida é uma corrente contínua, a 
linguagem também deve evoluir constantemente. Isto significa que, como escritor, 
devo me prestar contas de cada palavra e considerar cada palavra o tempo 
necessário até ela ser novamente vida. (Lorenz, 1991: 83) 

                                                 
* Graduanda em Letras Português-Inglês pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, bolsista da Fundação Biblioteca 
Nacional e integrante do grupo de pesquisa NIEP (Núcleo Interdisciplinar de Estudos de Poética), coordenado por 
Manuel Antonio de Castro e Antonio Jose Jardim e Castro. 
Comunicadora da Sessão “Fernando Pessoa e Guimarães Rosa: o pensamento como abertura para o insólito”, que 
compõe o simpósio “O insólito como questão e a questão como insólito em Rosa e Heidegger”, proposto por Manuel 
Antônio de Castro. 
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No momento em que nos desfazemos da ótica moderna a partir do reencontro inaugural com 
a palavra poética, podemos entender o sentido existente na expressão “velhos e velhas que 
velhavam”. Com apenas cinco palavras, velhinhos e velhinhas mundo afora passam a serem vistos e 
entendidos enquanto pessoas que, assim como a criança e o adulto que ainda vivem dentro si, 
nascem, crescem e esperam, mas principalmente, velham. Velhos, adultos e crianças, todos, 
nascemos, crescemos, esperamos e velhamos, cada um em sua proporção, a todo momento. 

Nascemos cada vez que conhecemos, ou melhor, reconhecemos algum hábito, gosto ou 
atitude que jamais havíamos imaginado poder partir de nosso âmago, sempre misterioso e, por isso 
mesmo, capaz de pregar surpresas. Surpreendidos, tornamo-nos outros quando nos defrontamos 
com o desconhecido que nos habita e, no que vem à superfície, tornando-se mais palpável, é 
traduzido e passível de assimilação por nossos sentidos e intelecto através dos sentimentos, da razão 
e das vontades que nos acometem. 

Sentimentos cujo berço de tempos atrás se estende em pontadas de sofrimento ou alegria 
presentes numa rememoração sempre viva e que vislumbra a possibilidade de propagação por 
tempos futuros. Estes sentimentos mostram-nos que o tempo literário – e por que não dizer 
simplesmente o tempo de nossas vidas? – não se resume de maneira alguma à canônica tripartição 
metafísica, muito favorável a rotinas e assuntos baseados em relações de custo-benefício, mas de 
uma impotência irrisória para o que existe de mais essencial. Os braços envolventes e as mãos 
firmes que sempre afagaram Fita Verde, os lábios úmidos e quentes que a beijaram ao pedido da 
benção, os olhos ágeis e alegres que tantas vezes a olharam com o cuidado e atenção que todo ser 
humano precisa receber, tudo isso lhe traz à memória os sentimentos de carinho, proteção e 
conforto vindos de sua avó. 

E é do choque advindo da morte de sua avó que nossa personagem principal é convocada ao 
crescimento ou, nas palavras de Rosa, ao ajuizamento proveniente da radical cisão entre o que Fita 
Verde esperava encontrar e o que de fato aconteceu. Suada, faminta e cansada, nossa garotinha 
encontra-se vulnerável e despreparada para o que viria a acontecer-lhe. Ainda por cima, se 
entristece ao perceber que perdera sua grande fita verde no cabelo. Agora soltas e sem amarras que 
lhe assegurassem uma perfeição estática, suas madeixas apontam para irmandade entre o objeto 
utilizado e a pessoa que o utiliza: um a extensão da outra, ambos anunciam o iminente 
amadurecimento de nossa protagonista. 

Diante do momento fúnebre e derradeiro da morte de sua avó, saltam à vista dessa 
meninazinha os braços magros, as mãos trementes, os lábios arroxeados, os olhos fundos e parados 
num rosto encovado e pálido; todos esses traços levam-na do espanto primeiro a um susto maior, 
“como se fosse ter juízo pela primeira vez” (Rosa, 2001: 112), e finalmente ao grito: “Vovozinha, 
eu tenho medo do Lobo!” (Rosa, 2001: 112); de suas orelhas, de seus olhos, de suas mãos e de sua 
boca tão assustadoramente grandes que sua presença convoca o terror e o medo encerrados em 
nossos corações; medo do escuro, denso, nebuloso e amorfo, cuja concretização, longe de ser 
enfraquecida, torna-se mais imediata e companheira. 

Assim, a confirmação do que apenas pressentia e antecipava nos sinais de decadência 
daquele corpo senil e fraco envolvem-na num turbilhão de emoções que a arrebatam e que 
estraçalham suas expectativas pueris para introduzi-la ao mundo da razão. Uma razão fértil e 
vigorosa, abarcadora do pulsante movimento ritmado da vida e suas possibilidades, dentre elas, a 
morte, que não assinala pura e simplesmente o fim, mas sim uma nova tensão geradora de vida. 
Afinal, é a partir da morte física da vovozinha desta nova velha estória que Fita Verde finalmente é 
apresentada a uma realidade imediata e concreta até então desconhecida, uma realidade fecundada 
pela razão capaz de tornar consciente a experienciação, sempre angustiante e por vezes triste, desta 
tênue fronteira entre vida e morte, tornando-nos aptos a sermos o que sabemos e entendermos pelo 
que passamos. 
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Dessa diferença radical a que é submetida, surge a expressão do medo no grito inocente, 
sincero, mas, principalmente, desamparado de um colo quente de mãe, de gente grande que abrace 
Fita Verde e lhe diga que tudo vai ficar bem. A necessidade de uma certeza asseguradora de 
estabilidade bate nesta pequena criança, mas também em todas as outras deste mundo, pequenas ou 
grandes. Frente à morte de um ente querido, toda criancinha que mora em cada adulto e em cada 
velho transborda em lágrimas por não agüentar tamanho sofrimento, como se o coração não fosse 
feito para tal. Mas sobrevive-se. E saímos com a pequena lição que de moralismo nada tem: “a vida 
não é de se brincar, porque em pleno dia se morre” (Lispector, 1998: 32). 

Este aprendizado não aspira a uma existência trágica e melancólica ou, pelo menos, não se 
resume a isso; tampouco exclui por completo a brincadeira e o riso. Fala, na verdade, da seriedade 
que devemos ter frente ao que somos e ao que não somos através das pequenas auto-descobertas de 
nosso dia-a-dia, capazes de nos emocionar provocando as mais inesperadas reações, sejam elas 
lágrimas e pânico ou riso e descontração. Aprende-se, desse modo, a leveza que existe em sermos 
nós mesmos, em nos apropriarmos do que nos é próprio. 

Tendemos a esquecer que paradigmas e modismos a serem seguidos não podem comportar a 
intrínseca singularidade de cada ser humano, por mais que prometam e nos garantam a 
autenticidade de seus pacotes promocionais para a felicidade. Entregar-se, sem quaisquer restrições, 
a este estilo de vida é uma maneira muito cômoda, preguiçosa e irresponsável de ser; é uma 
tentativa desesperada de não tomar as rédeas de sua própria existência, a fim de ter a consciência 
limpa para poder relegar seu fracasso aos outros; é andar com suas próprias pernas, mas de maneira 
descompassada e pouco natural, por um caminho que escolheram por você e para todos. 

Chapeuzinho Vermelho, sendo uma criança obediente a toda e qualquer voz adulta, segue as 
prescrições de sua mãe no início da história para, logo depois, mudar sua rota de acordo com os 
conselhos do Lobo Mau. Ao fim, descobre que deveria ter ouvido unicamente sua mãe e, a nós 
leitores, cabe a ligeira sensação de que nós também devemos ouvir as decisões, idéias e desejos 
alheios antes mesmo de atentarmos aos nossos sentimentos, razão e vontades. Vontades que muitas 
vezes não têm explicação, mas exercem uma atração incontrolavelmente hipnótica sobre nós; uma 
atração tão forte que pouco podemos fazer a fim de evitar sua concretização; uma atração 
denunciadora de uma situação cujos desdobramentos futuros já se fazem sentir no presente. 

Diferentemente, Fita Verde no Cabelo 
resolveu tomar este caminho de cá, louco e longo, e não outro, encurtoso. Saiu, 
atrás de suas asas ligeiras, sua sombra vindo-lhe correndo, em pós. Divertia-se com 
ver as avelãs do chão não voarem, com inalcançar essas borboletas nunca em 
buquê nem em botão, e com ignorar se cada uma em seu lugar as plebeínhas flores, 
princesinhas e incomuns, quando a gente tanto por elas passa. Vinha sobejamente. 
(Rosa, 2001: 111) 

Na falta de direções a tomar, trajetos que fossem pré-estabelecidamente determinados por 
sua mãe, nossa personagem principal é convocada a ouvir seus próprios anseios e a partir em busca 
deles. Sente um natural impulso pelo caminho louco e longo que, ainda que pareça pouco lógico e 
mais trabalhoso do que o outro, encurtoso, se entrelaça em pura harmonia com os trejeitos de Fita 
Verde, na atualização do que Clarice Lispector diz com sua impactante frase: “um dia será o mundo 
com sua impersonalidade soberba versus minha extrema individualidade de pessoa, mas seremos 
um só” (Lispector, 1998: 73). 

O mundo com sua impersonalidade soberba, desobjetificado ao que a arrogância subjetiva 
do homem moderno é questionada, reassimilada e reduzida a índices menos egocêntricos e 
utilitaristas, mostrando-se, assim, mais abertos à diferença; o ser humano vindo extrema e 
absolutamente sobejo em seu caminhar; ambos numa relação de pertencimento recíproco em que 
cada um atinge sua essência, isto é, se apropria do que lhe é próprio sem, no entanto, diminuir o 
outro, mas sim fazendo-o reluzir em sua propriedade. A isto poderíamos chamar de acontecimento-
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apropriação, ou seja, “o âmbito dinâmico em que homem e ser atingem unidos sua essência, 
conquistam seu caráter historial, enquanto perdem aquelas determinações que lhes emprestou a 
metafísica” (Heidegger, 1996: 181). 

Pensada em sua essência, essa dinâmica pode parecer, à primeira vista, tão abstrata quanto 
todos os outros paradigmas até então consagrados em nossa cultura. Entretanto, isto só ocorre na 
medida em que não repensamos nossa rotina, nossas relações com as outras pessoas e com as coisas 
ao nosso redor e, enfim, nossa relação com o outro que também nos habita. Não refletindo dedicada 
e minuciosamente sobre estas questões, todo e qualquer pensamento ou poesia é esvaziado por uma 
vaidade etérea e fraca, incapaz de se sustentar no mundo concreto em que vivemos. 

E conseguir encarar de frente esse pensamento-sentimento requer muita coragem. Nessa 
travessia em busca de auto-conhecimento, exige-se que abandonemos todo e qualquer conceito ou 
suporte que, por estar tão sedimentado e conformado à nossa rotina, passa despercebido em sua 
suposta naturalidade. Como se tudo fosse naturalmente dado e conhecido, cristalizado e morto num 
ritmo de vida que paradoxalmente nos diz, em anúncios de revistas e programas televisivos, que 
devemos estar sempre correndo e nos atualizando na busca por informações. E é nessa espera da 
vida adulta pelas promessas de felicidade de um amanhã sempre longínquo que percebemos o quão 
alienados e perdidos estamos. 

Conseguir se afastar desse estilo de vida nos aparece como uma atitude estranha, típica de 
uma realidade outra que não a nossa, de uma realidade insólita. E é nesta adjetivação que recai toda 
a impotência que explicações acerca da realidade almejam contornar. A menos que queiramos 
teorizar sobre, a realidade dita insólita deve ser pensada naquilo que, de fato, experienciamos. 

A questão do insólito se torna sempre estranha porque não se pode explicar, mas só 
experienciar. Sejamos cautelosos e mais precisos: quem está de fora e não acredita 
tenta sempre explicar, mas quem experiencia o insólito experiencia e não tenta 
explicar. (Castro, 2009: 4) 

Experienciar as vontades do próprio corpo que nos impelem à insólita escolha pelo caminho 
louco e longo, a fim de vermos o amadurecimento amorronzado das avelãs, a leveza colorida das 
borboletas e a beleza despercebida de flores comuns; tudo numa harmonia – agora sim – natural, no 
ritmo de entrega e recolhimento cuja pulsação viva bate também em nossos corajosos corações 
humanos. Nessa comunhão, entregamo-nos à espantosa inapreensibilidade dos acontecimentos 
cotidianos em seu decorrer sempre inusitado e inaugural. E “tudo era uma vez” (Rosa, 2001: 110). 
Muitas vezes esquecemos a originalidade e a extraordinariedade que habitam as coisas, as pessoas e 
os acontecimentos ao nosso redor. Obliterados, tudo pode parecer habitual até demais, beirando o 
enfadonho, e a vida perde parte de sua graça. O insólito de nosso dia-a-dia vai se apagando a ponto 
de precisarmos passar por experiências radicais que nos desestruturem e forcem a reordenação de 
nossos valores. E dessa forma, somos conduzidos à percepção dos singulares descaminhos de nossa 
vida, que nos conduzem aos breves e consumados momentos de que Clarice Lispector fala: 

Tudo era infinito, nada tinha começo nem fim: assim era a eternidade cósmica. Daí 
a um instante a visão da realidade se desfazia, fora apenas um átimo de segundo, a 
homogeneidade desaparecia e os olhos se perdiam numa multiplicidade de 
tonalidades ainda surpreendentes: à visão aguda e instantânea seguira-se algo mais 
reconhecível na terra. (Lispector, 1998: 69) 

Momentos de serenidade em que a cura do medo de nossa condição humana é percebida e 
habitada. Momentos em que a multiplicidade de tonalidades do mundo convergem numa harmonia 
tão intensa a ponto de que a percebamos em sua homogeneidade congregadora da diferença. Em 
átimos de segundo, velhamos e o mundo parece estar nos conformes de sua desconformidade. 
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O GÓTICO E O CORPO ABJETO FEMININO 
EM SHAME E LADY ORACLE 

Camila Mello* 

O presente artigo pode ser lido como uma complementação do trabalho “O insólito e as 
palavras na literatura gótica: o caso The Monk”, publicado no IV Painel do Insólito (UERJ-2008). 
Nesse trabalho, forneço um breve apanhado sobre o contexto histórico do nascimento da literatura 
gótica e explico que a entendemos como um gênero literário que abarca diversas estratégias 
narrativas – entre elas, o insólito. Neste trabalho, outra estratégia será abordada: a abjeção. 

Há dois exemplos na literatura que julgo serem adequados quando quero definir abjeção. O 
primeiro está em Dracula (1897), de BramStoker. Sabemos, em toda a história narrada em Dracula, 
que o Conde era um ser monstruoso, perseguido por um grupo de personagens liderados pelo 
cientista Van Helsing. Em um dos fragmentos escritos pela personagem Mina Harker, a seguinte 
cena é descrita: Mina e seu marido, Jonathan Harker – que já havia sido prisioneiro do cruel Conde 
Drácula –, estão caminhando pela cidade, quando Jonathan prostra-se e fixa seu olhar em um 
homem do outro lado da rua. Seus olhos parecem saltar em terror e admiração por aquele indivíduo 
alto, magro, com nariz e barba pontudos e bigode negro. Este homem olhava para uma menina que 
se encontrava perto do casal, e olhava-a tão fixamente que parecia não ver Mina e Jonathan. Mina 
pode observá-lo com cuidado: tinha um rosto severo, cruel e sensual, e seus dentes eram muito 
brancos e longos, contrastando com seus lábios excessivamente avermelhados (Stoker, 1994: 207). 

Há um dado interessante nesta descrição: Mina refere-se ao temido Drácula misturando 
monstruosidade e sensualidade. A personagem, ao captar a imagem do Conde, não deixou de notar 
que, apesar de seu rosto severo, havia algo de sensual em sua figura; seu marido, Jonathan, também 
parecia captar tal característica em Drácula, pois, apesar do terror em vê-lo, parecia estar admirado, 
hipnotizado por sua presença. 

Outro exemplo é a personagem Sophie Fevvers do romance Nightsat the Circus (1984), de 
Angela Carter. Suas características são estranhas o suficiente para fazê-la uma aberração: Fevvers 
não nasceu do ventre de uma mãe; ao invés disso, foi chocada, como uma ave. Em conseqüência 
disso, não tem umbigo. Aos quatorze anos de idade, asas começam a brotar de suas costas. Chega a 
admitir que sofreu o maior terror concebível da irreparável difference, mas não deixa sua diferença 
abatê-la: faz de si seu próprio espetáculo, tornando-se a mais admirada e famosa aerialiste de seu 
tempo, cujo slogan principal era Fato ou Ficção? (Carter, 1993: 34). 

Em sua carreira no mundo do espetáculo vive sob o olhar fixo e o julgamento do outro. 
Como o Conde Drácula, Sophie Fevvers é um ser excêntrico que exerce fascínio. Estes dois 
personagens – Drácula e Fevvers – são corpos abjetos, porque estão fora da normalidade, dos 
padrões sociais tidos como referência a serem seguidas. Estar fora dos limites do aceitável, no 
entanto, oferece-lhes um espaço de livre circulação, no qual as regras de constrição e os tabus de 
um dado grupo não vigoram. Agindo de forma livre, os personagens abjetos transgridem, gozam de 
sensações castradas dentro do espaço limitado. É exatamente esta possibilidade de transgressão e o 
gozo de sensações reprimidas – apesar dos sofrimentos da repressão – que o corpo abjeto seduz o 
corpo normativo, aquele que se encontra de acordo com as normas de dado grupo. 
                                                 
* Mestre em literatura de língua inglesa e doutoranda de literatura comparada na UERJ, sob orientação da Profa Dra 
Maria Conceição Monteiro. 
Coordenadora da Sessão “O gótico e o pós-colonial”, que compõe o simpósio “O gótico e o feminismo”, proposto por 
Maria Conceição Monteiro. 
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Em Powers of Horror, an EssayonAbjection, Julia Kristeva enfatiza a ambigüidade do corpo 
abjeto, caracterizando-o como algo que é tão tentador quanto condenado (Kristeva, 1982: 1). Mas o 
corpo abjeto só consegue causar duas sensações opostas porque está em dois lugares paradoxais 
simultaneamente: eu, enquanto membro da sociedade, represento a conformidade; o ser abjeto, o 
que não conforma; mas de fato, em mim coexistem tanto a conformidade quanto a não-
conformidade, mas esta segunda facção é constantemente reprimida; como Kristeva coloca, para 
cada ego seu objeto, para cada superego seu abjeto (Kristeva, 1982: 2). Por isso, o abjeto é algo que 
me confronta e que identifico como alheio à mim, mas algo que nunca é insignificante, algo que me 
aniquila por ser a personificação daquilo que eu não me permito ser. O corpo abjeto coloca minha 
estabilidade em perigo. Kristeva mostra, ainda, que o corpo abjeto acumula humilhações e 
rejeições, e que tal acúmulo pode converter-se em fúria: o corpo abjeto tem a capacidade de 
revoltar-se; a própria condição de ser abjeto carrega esta possibilidade, como se o campo da abjeção 
fosse um barril de pólvoras prestes a explodir. 

Não é por acaso, portanto, que a literatura gótica usa a imagem do corpo abjeto como espaço 
no qual questionamentos podem ser levantados. A literatura gótica sempre se destinou a detonar 
certezas, a reagir contra regras prescritas, regras que abafam as atividades e sentimentos mais 
genuínos e emocionais do indivíduo em prol de um aparente controle. Para tal fim, a narrativa 
gótica traz à tona a abjeção, o fantástico, o sublime, o terrível; é através de imagens e personagens 
que evocam o que deveria estar oculto que este gênero literário provoca a reflexão do leitor. 

Gostaria de mostrar em maiores detalhes a trajetória de duas personagens abjetas: 
SufiyaZinobia, criada por Salman Rushdie em Shame, e Joan Foster, criada por Margaret Atwood 
em Lady Oracle. O objetivo de tal comparação é o de elucidar duas manifestações distintas da 
abjeção na literatura da segunda metade do século XX, e também o de refletir sobre as 
conseqüências que a abjeção traz para ambas as personagens. 

Em Lady Oracle (1976), a autora Canadense Margaret Atwood expressa a abjeção através 
do excesso gótico do corpo: Foster passa os anos da infância e adolescência muito acima do peso 
considerado ideal para os padrões de beleza para a mulher da sociedade Ocidental da segunda 
metade do século XX. Os sinais de sua abjeção aparecem em todos os ambientes que a personagem 
freqüenta. Nas ruas, sente o olhar cruel dos outros direcionado à sua figura excessiva. Na escola, 
Foster enfrenta os maus-tratos das colegas mais velhas que a acompanham no caminho de ida e 
volta da escola para casa. Aproveitam-se da dificuldade que Joan tem para locomover-se depressa e 
a deixam para trás na parte do caminho que mais amedronta Foster – a floresta. Durante o 
highschool – mais velha e ainda mais obesa – Foster consegue amigas mais fiéis que contam com 
sua companhia. Aparentemente, Foster é incorporada ao grupo, mas na verdade, ela não participava 
das experiências mais instigantes com suas amigas – como, por exemplo, o flerte com os meninos – 
como se sua obesidade estipulasse um limite para seu convívio naquele grupo. 

Mas Foster sofre os infortúnios da abjeção mais nitidamente dentro de sua própria casa. Sua 
mãe, Frances – casada e mãe à contragosto –, sonhava que sua filha pudesse tornar-se linda e bem-
sucedida, como ela mesmo não conseguiu ser. Transfere, portanto, suas expectativas e seus padrões 
opressores para a jovem Foster. No entanto, ao tornar-se obesa, Foster aniquila os desejos de sua 
mãe, passando a representar uma quebra profunda dos padrões que deveria ter seguido. Seu corpo 
acima do peso está também acima dos limites de beleza impostos socialmente. Por estar fora das 
fronteiras do normal e, portanto, por não corresponder a nenhum modelo de beleza, Foster torna-se 
abjeta; sofre repressões em casa e na rua por ter extrapolado barreiras. 

Em O Segundo Sexo, Simone de Beauvoir retrata um tipo de relação complexa entre mãe e 
filha que vai ao encontro da situação vivida pelas personagens de Lady Oracle. Para a autora, a 
busca por um marido, em muitos casos, é vista como um destino a ser aceito passivamente. Como 
ocorre com a personagem Frances, o matrimônio não é realizado com base no desejo entre seu 
marido e ela; desta forma, Frances vê-se envolvida em uma relação que não corresponde suas 
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vontades e não a faz feliz. Mas a tensão entre mãe e filha em Lady Oracle torna-se realmente 
intensa devido à gravidez indesejada da mãe, que admite para o marido não ter almejado tal destino.  

Para Beauvoir, a vivência da gravidez é algo impossível de ser sistematizado, pois cada 
mulher vive tal experiência de forma única, de acordo com sua relação com seus pais, seu marido, 
seu corpo. Esta visão da maternidade que Beauvoir apresenta, parte de um princípio extremamente 
transgressor: o de que o sexo feminino não carrega em si um instinto materno, uma vontade urgente 
de dar a luz. Talvez a mãe de Joan Foster não tivesse nenhuma vontade de ser mãe, mas por forças 
sociais, acabou cedendo aos padrões que lhe foram impostos. 

Frances passa por estes processos descritos por Beauvoir. Do casamento infeliz e da 
gravidez indesejada, nasce a vontade de controlar Foster e enquadrá-la em seu projeto. Mas Foster 
contraria os desejos da mãe – e da sociedade – quando torna-se cada vez mais obesa. A mãe, tendo 
que conviver com aquela figura que causa asco, faz do corpo obeso da filha seu projeto de vida; 
tenta, a todo custo, fazer com que Joan perca peso, sem sucesso. Durante anos, Joan acumula em si 
as humilhações da abjeção. 

Em Shame, Salman Rushdie cria um romance sobre três núcleos familiares que se 
interceptam através da política ou de casamentos, mas o narrador revela que na verdade o romance 
é sobre SufiyaZinobia – ou talvez SufiyaZinobia seja sobre o romance. Diz isto – é o que podemos 
entender mais tarde – porque a personagem Zinobia é como uma representação metafórica ou uma 
alegoria da Vergonha – que é o próprio título do romance em Português. Em Shame, honra e 
desonra geram vergonha, raiva, e vingança; vejamos como a personagem Zinobia assimila tais 
sentimentos e, ao fazê-lo, torna-se um corpo abjeto. 

Bilquìs e RazaHyder – protagonistas que ocupam um dos três núcleos familiares – perdem 
seu primeiro filho enforcado no cordão umbilical da mãe, um acidente que deixa a família 
extremamente decepcionada – ainda mais o pai, que desejava criar seu herdeiro. Alguns anos 
depois, Bilquìs engravida novamente e o casal acredita que este novo bebê é a volta do bebê 
perdido, como se o feto fosse um anjo abençoado. Mas, como acontece com Joan Foster, o novo 
membro da família não preenche as expectativas do pai e da mãe, pois nasce com o sexo feminino; 
Zinobia é o milagre errado da família Hyder. Ao ver sua filha, Raza cala-se em sinal de derrota; ao 
pegá-la em seus braços, tenta achar um pênis no corpinho da menina e pede ao médico que a 
examine em busca de algum sinal do sexo masculino. O bebê recém-nascido parece entender ou 
sentir a ira do pai e a decepção que seu sexo causa e, em uma cena que traz pitadas de realismo 
mágico, a criança cora de vergonha. 

Anos mais tarde, Zinobia contrai uma febre cerebral. Para curar a doença, toma um remédio 
cujo efeito colateral era o de retardar o avanço do tempo dentro do corpo de quem o tomasse. A 
partir daí, Zinobia não cresce como uma criança fisicamente e mentalmente “normal”. Sua mãe 
assume o desgosto que sente em relação à Zinobia, chegando a afirmar que ela é sua vergonha, seu 
fracasso enquanto mulher – um sentimento que Frances também demonstra em Lady Oracle 
(Rushdie, 1995: 101). 

Bilquìs passa a chamar Zinobia de Vergonha e a trata cada vez com menos amor e mais ira – 
como também acontece no romance de Atwood. Zinobia cresce e, aos olhos alheios, vira uma 
idiota. Nasce sua irmã Naveed (naveed = goodnews, boas notícias), que é uma menina bonita, altiva 
e inteligente e, por isso, conquista o amor intenso da mãe. Aos dez anos de idade, Zinobia ainda 
parece sugar a vergonha e a decepção de todos ao seu redor, como o fez em seu nascimento; por 
isso, cora sempre que sua mãe a maltrata, ou sempre que sua irmã é exaltada pela família. Mas, de 
forma inesperada, Zinobia começa a corar com tanta intensidade que seu corpo parece queimar; 
quando a vergonha toma conta de Zinobia, nenhuma mão pode tocá-la, ou corre o risco de sofrer 
uma séria queimadura (Rushdie, 1999: 121). 
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Zinobia sempre manifestava vergonha quando sua presença era percebida, ou quando seu 
retardamento era crucificado. Mas na verdade, a meu ver, Rushdie mostra que Zinobia corava pelo 
mundo ao seu redor, e não por suas características consideradas falhas; corava pelo desapontamento 
e infelicidade da mãe, pela irmã que a esnobava, pelo filho que não pode ser para seu pai. 
Lentamente, Zinobia acumula em si uma carga intensa de sentimentos negativos que o mundo joga 
sobre ela. Durante anos, assim como acontece com Foster, Zinobia acumula em si as humilhações 
da abjeção. 

Sabemos agora em que contextos distintos as personagens de Atwood e Rushdie vivenciam 
a abjeção: Foster através das humilhações que sofre em decorrência do seu corpo excessivo, 
Zinobia através do afastamento de todos ao seu redor devido ao seu retardamento e à sua 
vermelhidão sobrenatural. Vejamos agora como as duas personagens reagem à sua situação abjeta. 

Em Lady Oracle, acredito que é exatamente a inação, a paralisia de Foster que caracteriza 
uma reação ao seu status abjeto. A personagem parece não ter força de ação contra o preconceito e 
mau-trato de Frances, ou até contra os julgamentos que a sociedade faz. Não consegue, por 
exemplo, afrontar sua mãe, revoltar-se contra as colegas da escola ou responder aos olhares 
incisivos de pessoas na rua. Aos dezoito anos, recebe uma herança de sua querida tia Louisa – uma 
mulher também obesa – e sai de casa para viver na Inglaterra. Antes de ir, perde todo o peso que a 
aprisiona; mas mesmo estando na Inglaterra e mais magra, Foster carrega consigo o fantasma da 
obesidade e memória dos maus-tratos da mãe. Relaciona-se com dois homens e casa-se com o 
segundo no Canadá, sua terra-natal. Nestes dois relacionamentos, Foster parece não ter voz. Não 
consegue impor seus desejos, e não tem coragem de contar para seu marido sobre seu passado de 
abjeção. Na verdade, a meu ver, Foster carrega consigo o sentimento de abjeção e inadequação 
mesmo depois de conduzir seu corpo para o formato mais aceito socialmente; mesmo então, não 
consegue rebelar-se. 

Acho pertinente argumentar, no entanto, que a profissão de escritora que Foster segue 
clandestinamente por medo dos julgamentos do marido, poderia ser uma forma de revolta contra 
sua situação abjeta. Através dos romances góticos, Foster expressa conflitos; mesmo assim, em sua 
vida cotidiana vive a abjeção. Através de uma experiência sobrenatural, escreve um romance 
psicografado; este romance também tem o título de Lady Oracle. Nesta obra, Foster escreve – 
comandada pelos entes que a procuram – sobre seus desgostos no casamento, suas aflições e 
memórias passadas em forma de metáforas. Ao ler o romance, seu marido sente-se atacado 
diretamente, apesar de seu nome não ser mencionado. Este episódio é interessante porque o 
romance psicografado tem o poder de questionar o marido e de derrubar a estabilidade do lar. Mas 
Foster não fez o livro de forma consciente e intencional; não quis, através da literatura, rebelar-se 
contra sua abjeção. Se sua obra é um confronto aos agentes que a fazem abjeta – o passado, a 
obesidade, a mãe, o marido – Foster não tem consciência disso. Desta forma, em sua vida cotidiana, 
Foster não quebra os julgamentos impostos à ela. 

Em Shame, Zinobia reage à sua abjeção de outra forma. Durante uma noite de forte vento, a 
personagem acorda sonâmbula, vaga pela casa, vai até o jardim, estripa e degola todos os perus 
vivos. A família a encontra dormindo no meio dos animais ensangüentados e não entende que força 
a fez cometer tal ato monstruoso. Mas o leitor entende que doze anos de abjeção preenchem 
Zinobia, e que tal humilhação gera, mais cedo ou mais tarde, algum tipo de revolta – como Kristeva 
explica. A conexão entre vergonha e violência cria em Zinobia uma força inevitável e libertadora. 
Irada, a mãe corta seus cabelos e a deixa parecendo com um menino, realizando a antiga vontade 
frustrada de ter tido um filho. Logo depois, Zinobia fica doente; contrai manchas por todo o corpo, 
que se transformam em espinhas e furúnculos. O narrador chama esta doença de praga da vergonha, 
como se tudo o que Zinobia acumulou escoasse para fora de seu corpo nas secreções purulentas de 
suas feridas. Ela é internada, e seu médico é Omar KhayyamShakil, um dos protagonistas do 
romance. Shakil, aos cinqüenta anos de idade, apaixona-se por Zinobia, que tem apenas dezenove, e 
eles se casam. Mas o casamento não é vivido por Zinobia de forma completa: Shakil a trai com sua 
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aia. Em sua mente de idiota, pergunta-se por que Shakil fazia aquilo; pergunta-se também o que é 
ter um marido afinal de contas, e por que diziam para ela que não podia ter filhos, enquanto sua 
irmã já era mãe. Não entende, em suma, seu papel dentro daquele casamento e percebe, ainda que 
com o raciocínio de uma criança, que o marido não lhe dá o tratamento que deveria receber 
enquanto sua mulher (Rushdie, 1999: 241). Esta nova vergonha, somada aos anos de humilhações 
pelos quais passou, faz com que uma revolta incontrolável cresça dentro de si. Um embate entre 
Zinobia e esta força imensurável, esta Besta da vergonha, é travado; Zinobia tenta vencer a Besta, 
mas fica muito doente e perde a luta. Tomada por esta força inconsciente, Zinobia estupra e degola 
quatro homens nas ruas de sua cidade. É capturada e presa no sótão de sua casa, mas a Besta toma 
conta de Zinobia e ela escapa para nunca mais voltar. Torna-se um anjo assassino e vingativo, o 
avatar da vergonha, e sai pela cidade cometendo crimes monstruosos, à sangue frio. 

Como vemos, as conseqüências da experiência de abjeção em Lady Oracle e Shame são 
distintas. No romance de Atwood, a personagem Joan Foster não parece ter forças para rebelar-se 
contra sua situação abjeta na infância ou na vida adulta. Através de seus romances problematiza sua 
situação, mas não age em sua vida cotidiana. Já SufiyaZinobia vivencia a abjeção durante anos, e 
acaba revoltando-se e tornando-se um bicho matador. Mas apesar destes dois caminhos distintos, 
acredito que um fator crucial é comum às duas personagens: a reação não-consciente. No caso de 
Foster, o romance que mais derruba os alicerces da sua abjeção – por ser um romance no qual seu 
passado, sua mãe e seu marido são metaforicamente enfrentados – é uma obra psicografada, é fruto 
de uma escrita inconsciente; quando volta o estado consciente, não consegue mudar nada. E Zinobia 
reage somente quando entra em estado de sonambulismo ou quando é possuída por uma força de 
revolta sobrenatural; quando o sonambulismo termina, Zinobia é encontrada dormindo e não se 
recorda de suas matanças; quando o transe da Besta da Vergonha a possui, torna-se um bicho e não 
reconhece mais sua casa ou seus familiares. 

Parece-me curioso, enfim, que as duas personagens que destaquei não manifestam sua 
revolta no estado consciente. Por qual motivo a resposta à abjeção é aliada à poderes sobrenaturais e 
inconscientes nos dois romances? Será que se as duas mulheres tivessem reagido conscientemente 
teriam sido consideradas loucas? Temos na literatura exemplos de mulheres que, vivendo o estado 
de abjeção, reagem e passam a ser vistas como loucas. É o caso, por exemplo, de BerthaMason do 
romance Jane Eyre (1847), de Charlotte Brontë, no qual a personagem é presa no sótão de sua casa 
por seu marido, passando a viver a abjeção e o isolamento. Bertha constantemente rebela-se com 
gritos e agressões, e, por isso, é tida como louca – uma explicação extremamente passível de 
questionamento. A loucura é um tema interessante e pertinente, mas não pretendo desenvolvê-lo 
neste artigo, por ser um tema extenso e merecedor de um enfoque especial. De qualquer forma, 
acredito que estudos sobre a abjeção e a análise sobre a loucura são temas paralelos, pois o próprio 
estado da loucura é um estado abjeto. 

Em Lady Oracle e Shame também me chama a atenção o fato de que a abjeção está atrelada 
às expectativas familiares em relação à vinda de uma nova criança. Em ambos os romances, Foster 
e Zinobia tornam-se indivíduos abjetos, primeiramente, por não terem correspondido aos desejos de 
seus pais. E parece-me ainda mais interessante o fato de que a reação de ambas contra seu estado 
abjeto vem em momentos de inconsciência, pelo sonambulismo ou pela sobrenaturalidade. Tais 
subterfúgios colocam a vivência da abjeção em uma esfera irracional e incontrolável; do mesmo 
modo, a revolta contra humilhações pode ser como um impulso instintivo e incontrolável. É 
exatamente esta possibilidade que Margaret Atwood e Salman Rushdie exploram. 
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A LOUCURA NA FICÇÃO DE JOAN RILEY 

Adriana Jordão* 

Uma das primeiras vozes femininas Afro-Caribenhas a relatar a experiência da mulher negra 
imigrante na Inglaterra foi Joan Riley, jamaicana que publica seu primeiro romance, The 
Unbelonging, em 1985. Em suas obras, Riley discute preconceito racial, a repressão da mulher, a 
situação política e social da Jamaica pós-colonial, a vida difícil do imigrante. Porém, é a questão do 
abuso sexual sofrido por meninas negras dentro de sua própria comunidade, tema recorrente em 
suas obras, que nos salta aos olhos como ponto significativo na discussão de seu trabalho. 

O abuso sexual de crianças é algo insólito na vida real, um fato que quebra o padrão do 
familiar, que entra para a esfera do escondido, do uncanny de Freud, das coisas que provocam 
medo, incômodo e repulsão. Em seu romance A Kindness to the Children (1992), Riley demonstra 
esta estranheza e assombro diante do real através de um labirinto formado pelas intrincadas 
lembranças de Jean, pelas imagens desconexas que ligam sexo a sangue, sangue a cruz, religião a 
sentimentos de culpa, vergonha, inadequação e pecado, ligam ansiedade e angústia a vozes e 
demônios que habitam a mente da personagem central do livro. 

 As protagonistas dos romances de Riley comumente afundam na introspecção, mas Jean 
chega ao ponto da loucura. As memórias do passado a assombram no nível de seu inconsciente – a 
razão não é capaz de dar conta do absurdo do real. Só a loucura pode responder ao insólito da 
realidade. A criança Jean apaga de sua memória o episódio brutal do estupro por um pastor, 
registrando-o como sentimentos meandrosos de culpa, castigo divino, retribuição a seus pecados, a 
sua essência viciosa, todos encarnados na imagem insólita de uma criança sangrando a sombra de 
uma cruz. Os sentimentos do conhecido, do familiar, a inocência da infância, partem-se e perdem-se 
em um estranhamento da vida ao seu redor. A mulher Jean é tomada pelo álcool, ouve vozes, é 
levada à violência contra seus próprios filhos, à promiscuidade, devorada por uma dor cuja origem 
ela não detecta. Ela precisará revisitar o passado, pois a dor desordenada cobra emergir. 

Assim como em “The Yellow Wallpaper”, de Charlotte Perkins Gilman, onde o tema da 
loucura e opressão aparece com a esposa levada pelo marido para o isolamento terapêutico, em 
busca da “cura”, Jean é mandada por seu companheiro da Inglaterra para a Jamaica na tentativa de 
sanar, ou sanear, seu comportamento. A personagem volta para sua origem, no simbólico retorno a 
casa, volta para o lugar onde os fatos traumáticos aconteceram – e esta visita ao passado, tema 
comum das narrativas góticas, trará à tona as ansiedades, tirará do armário os esqueletos, 
apresentando vilões opressores: o pastor se junta ao grupo formado por pais, monges, padres, 
homens com poder que permeiam a literatura gótica trazendo ameaça e repressão, subjugando e 
brutalizando. 

Uma tradicional marca do gótico, o excesso, também se apresenta no romance. Construindo 
a atmosfera opressora, a história se dá em meio a uma onda de calor intenso que durante toda a 
trama oprime e causa desconforto. O excesso de calor no espaço físico espelha o que em Jean é 
excesso de sexo, álcool, temperamento intempestivo e violento, autodestruição, abjeção; até mesmo 
sua tentativa de conversão religiosa é desmedida, e Jean torna-se por algum tempo uma fanática. 
Entretanto, o excesso do calor traz consigo a seca, a falta, a ausência. De água, no plano físico; e em 
Jean, o paradoxo excesso–escassez nos mostra uma mulher que, em seus delírios, teme soltar uma 
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gargalhada e com isso esvaziar-se de humor, de sentimentos positivos. Por várias vezes, Jean sente 
formar-se dentro dela um tipo desesperado de riso, que borbulha tentando sair; ela o reprime, 
imaginando que se deixá-lo escapar, ele drenará toda a possibilidade de emoção de dentro dela. Ela 
imagina seus sentimentos contidos em frascos frágeis que se quebrarão e derramarão dentro dela, 
misturando o bem e o mal. E se o bem escapar, deixando-a com todos aqueles pecados expostos? 

No capítulo dedicado a transformações do gótico contemporâneo de seu livro The Literature 
of Terror, David Punter nos fala de como o novo gótico se ocupa da ausência, da privação, da 
impotência; da ausência de possibilidade de escolha, de escape, da ausência da noção de que as 
coisas podem ser diferentes. A ausência que apavora Jean, o vazio que restará se ela deixar o riso 
escapar, vazio que se reproduz na obra de Riley como a ausência de compaixão e entendimento, a 
ausência da proteção que família, sociedade, religião, Estado deveriam dar a crianças. O título do 
livro se explica como um pedido, uma denúncia social. Mais do que falharem em desempenhar seus 
papéis, as instituições esmagam, brutalizam, deformam. Comentando narrativas femininas do novo 
gótico, Punter destaca também que estas contam histórias “sobre mentes e valores que foram tão 
degradados que sua própria substância, seu substrato, ou o que quer que os escoravam, 
desapareceu” (Punter, 1996: 160). 

Para corroborar o traço do gótico, Riley nos dá cenas de terror absoluto, como a narrativa de 
um episódio de alucinação de Jean, que coberta por moscas, ouve vozes cada vez mais fortes em 
sua mente, se sente observada e perseguida, sua frio enquanto tenta controlar o desejo de gargalhar. 
Encolhida em um canto no chão, ela olha para seus filhos, porém, não os reconhece e os toma por 
demônios vampiros que tomaram seus lugares e sugaram o amor de Jimmy, o pai de seus filhos, por 
ela. O menino urina em um penico no quarto – Jean observa e vê o penico transbordar, formando 
um rio corrosivo de urina que se aproxima dela, a queima, faz com que gritos levantem-se dos 
recessos de seu estômago – ela vai ser queimada viva. Os fantasmas deixaram de evocar terror 
vagando por castelos góticos, mas permanecem aterrorizantes quando marcam os sinais de um 
estado de tumulto interno, de conflitos mentais; ao delírio de Jean se juntam então o fantasma de 
seu irmão, seu sangue, a cruz, a dor que rasga sua barriga. Ela tenta escapar pela parede, quebrando 
unhas e ferindo seus dedos, como um animal encurralado. 

Ao longo do romance vemos como a dor da agressão reprimida mistura-se com a culpa 
sentida por Jean pela morte de seu irmão, atingido por um raio durante uma tempestade, fato que ela 
considera um castigo divino a ela, pecadora e imoral, alguém que incita pensamentos impuros no 
pastor de sua infância. Enquanto o corpo de seu irmão é velado, Jean, então com nove anos, é 
estuprada pelo pastor no chão da cozinha de sua casa. Em sua mente, restam somente a imagem dos 
tranqüilos olhos azuis de Jesus que assistem a sua punição e da sombra da cruz vermelho-sangue. 
Ela é encontrada pela manhã deitada em uma poça de sangue, mas sua memória apagou o fato 
concreto de seu estupro, restando somente culpa, sentimento de inadequação, inferioridade, 
ressentimento, medos inculcados pela repressão religiosa e masculina. 

É o assédio de outro pastor, muitos anos após aquele de sua infância, que desencadeará as 
memórias traumáticas da personagem. Sentada no banco da igreja, Jean olha para a imagem do 
Cristo branco banhado por um raio de luz do sol; a imagem do vermelho sangue da cruz de sua 
memória é ativada de imediato. O pastor do presente põe a mão no seu ombro sugestivamente; a 
mão desce e acaricia seu seio; a voz demoníaca que habita sua mente ri, uma gargalhada histérica 
que a traz de volta do transe, a faz levantar e fugir para que a dor não aconteça de novo. O peso dos 
seus pecados não pode aumentar. Ela corre para a praia e cai numa pilha de caranguejos mortos 
cobertos por moscas varejeiras. E é aí, no meio do odor fétido da decomposição, que a lembrança 
voltará. Na Inglaterra da razão estes sentimentos não conseguem aflorar, mas na Jamaica, terra de 
natureza selvagem, o excesso, o transgressor, o patológico, podem emergir. 

Jesus reaparece em outra cena, quando na segurança da casa de sua tia, Jean se senta à mesa 
para comer embaixo do quadro da Santa Ceia. Da pintura na parede o Jesus negro a observa. Mas 
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seus delírios não a abandonam: a comida do seu prato lhe parece viva, rastejando e rindo dela; ela 
olha para Jesus, mas ele tornou-se branco agora, algo que indica para Jean que sua tia conhecerá 
seus pecados, aqueles pecados testemunhados pelo Jesus branco; sua vergonha será conhecida – sua 
tia verá Jean nua à sombra da cruz ensangüentada, a cruz do Cristo branco que permitiu seu castigo. 
Toda a opressão religiosa e racial mostra-se nesta passagem. 

Retomando o tema da cura discutido em parágrafo anterior, podemos analisar Sylvia, a 
assistente social, símbolo do racional, da regeneração. Personagem que abre e fecha o livro, Sylvia, 
inglesa de pais jamaicanos, vem à Jamaica com um discurso de busca de suas raízes, mas nos 
mostra seu lado bastante imperialista. Não temos mais Van Helsing querendo exterminar Drácula, 
eliminar da sociedade a poluição moral do vampiro; temos a assistente social que, com seus estudos 
de psicologia, busca regenerar a loucura, uma cultura terapêutica que sufoca a manifestação de 
estranhamento ao mundo, que julga e rotula sem conhecer a origem da dor. No capítulo dedicado a 
transformações do gótico contemporâneo, David Punter escreve: “notamos que o gótico 
contemporâneo é obcecado pelas noções de ‘cura’ e igualmente comprometido com maneiras de 
invalidá-las” (Punter, 1996: 158). 

Já no capítulo de abertura de A Kindness to the Children, o tema da loucura é introduzido 
através de menções aparentemente inocentes inseridas dentro da descrição do espaço onde se 
desenrola a narrativa. Sylvia observa em seu caminho um cemitério abandonado onde um homem, 
fugitivo de um hospício, “vive entre fantasmas”, como descreve o narrador, esculpindo padrões 
elaborados nos memoriais, tributos a um passado morto há tempos. Também no primeiro capítulo 
temos a mulher louca e esfarrapada que mexe no lixo e recebe xingamentos e pedras – o desvio do 
padrão visto com medo e preconceito. Mas esta mulher, xingada durante o dia, torna-se um objeto 
de desejo à noite, quando homens a visitam em busca de favores sexuais. A mulher louca permeia 
toda a narrativa; em um dado momento, Sylvia quer saneá-la, protegê-la, mas olha para sua loucura 
com paternalismo e autoridade, a assistente social, superior, querendo ajudar, controlar, receber 
gratidão. Mas a mulher louca, esfarrapada, cuja história ninguém sabe, nem saberá, cospe em 
Sylvia, rejeitando a “cura”. 

Atravessando as alucinações de Jean chegamos ao fundo dos pensamentos confusos, onde 
podemos conhecer sua dor, a culpa e repressão inculcada em meninas que se calam diante do abuso 
sexual. A menina que se julgava culpada por causar desejos ao pastor, por fazer Deus matar seu 
irmão com um raio para castigá-la, a personagem que só através da loucura consegue expressar 
aquilo que a vida real não achou sentido, morre sozinha nas ruas de Kingston. Muitas narrativas 
góticas apresentam desfechos onde o bem vence o mal, propriedade e harmonia familiar são 
restauradas, a rede de mentiras é desfeita, a ordem moral é restabelecida; mas o labirinto de 
revelações do passado do romance de Riley desvendará seu segredo somente para o leitor que 
observa o “problema” sendo resolvido pelo abandono. A harmonia ao redor de Jean é refeita através 
da morte e esquecimento da vítima. Sua história nunca será conhecida, seu silêncio permanecerá; o 
crime ficará impune, a vítima, negligenciada. A ordem social segue a despeito do destino de Jean. 
Novamente aparece a ausência – de ação, de entendimento. 

A denúncia de Riley se mostra completa, no silêncio de uma mulher que a repressão 
esmagou e calou. O desamparo se reflete na última frase do romance: “não tem nada aí que me 
interesse.” Ao leitor resta o desconforto das alucinações da personagem, de um mundo onde ela se 
refugia para fugir do insólito de sua própria história. 
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O (IN) SÓLITO ATRAVÉS DE REFERENCIAIS 
DA TRADIÇÃO CULTURAL AFRICANA1 

Claudio Lourenço de Oliveira* 

Xangô não quis soldados para vencer o animal. Só, e no corpo a corpo, 
Xangô lutou e matou o monstro. Xangô vitorioso cantava e lançava chamas 
pela boca. 

(Prandi, 2001: 251) 

As chamas lançadas por Xangô e várias outras histórias das mitologias africanas perpetuam 
até hoje em nossa cultura, uma vez que os negros escravizados vindos de África para o Brasil 
trouxeram seus costumes, suas “identidades” e suas crenças. Assim, com o passar do tempo, essa 
manifestação cultural religiosa não ficou apenas na oralidade ou na prática do culto aos orixás em 
terreiros de candomblé. A necessidade de manter viva essa cultura fez com que muitas histórias 
fossem registradas na linguagem verbal escrita. Dessa forma, uma vez esses textos registrados, 
alguns estudos têm sido realizados acerca da simbologia e dos rituais que envolvem o culto aos 
orixás. Assim, este artigo problematizará a questão do (in) sólito na mitologia africana dos orixás, 
especificamente em Xangô, o trovão (2003), obra de Reginaldo Prandi voltada para o público 
juvenil. 

Antes, porém, de qualquer análise acadêmica sobre uma temática tão delicada, uma vez que 
se abordarão, aqui, aspectos culturais de um determinado grupo étnico, é importante “definir” o que 
são os orixás. Estes, para os iorubás (um dos mais importantes grupos étnicos da Nigéria) 
tradicionais e seguidores da religião, “são deuses e receberam de Olodumare ou Olorum (Ser 
Supremo) a incumbência de criar e governar o mundo, ficando cada um deles responsável por 
alguns aspectos da natureza e certas dimensões da vida em sociedade e da condição humana”, de 
acordo com o livro Mitologia dos Orixás (2001: 20), de Reginaldo Prandi. Ainda segundo Prandi 
(2001: 24), “na sociedade tradicional dos iorubás, é pelo mito que se alcança o passado e se explica 
a origem de tudo, é pelo mito que se interpreta o presente e se prediz o futuro, nesta e na outra 
vida”. O autor, professor e também pesquisador brasileiro Reginaldo Prandi, recebeu em 2001 o 
Prêmio Érico Vanucci Mendes por sua contribuição à preservação da memória cultural afro-
brasileira. A obra citada, voltada para o público adulto, é considerada a mais completa e abrangente 
coleção de mitos e deuses iorubás.  

É importante ressaltar que nas duas referências acima aos iorubás Prandi utiliza as palavras 
“tradicionais” e “tradicional”. Assim, levando em consideração a acepção do vocábulo tradição no 
dicionário Houaiss (2004), tem-se: a) ato ou efeito de transmitir ou entregar; transferência; b) 
comunicação oral de fatos, lendas, ritos, usos, costumes etc. de geração para geração; c) herança 
cultural, legado de crenças, técnicas etc. de uma geração para outra; d) conjunto dos valores morais, 
espirituais transmitidos de geração em geração. Dessa maneira, percebe-se que todos os significados 
da palavra tradição estão vinculados de maneira intrínseca com aspectos relevantes da cultura 
africana em questão, a mitologia dos orixás, uma vez que comunicação oral, lendas, ritos, costumes, 
valores morais e espirituais são o alicerce desse grupo étnico. Ratificando essas ideias, Carlos 
Serrano e Mauricio Waldman, em Memória D’África: a temática africana em sala de aula (2007), 
afirmam que 
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a sociedade tradicional africana é portadora de um conhecimento relacionado a 
práticas assertivas inseparáveis da sabedoria ancestral. Muitas das supostas 
‘crendices’ das sociedades tradicionais africanas possuem – visto serem resultantes 
de um conhecimento empírico que não pode ser desprezado enquanto forma de 
saber sistematizado – eficácia real. (Serrano; Waldman, 2007: 128) 

Assim, é acerca do olhar de uma tradição cultural da mitologia africana, hoje concretizado 
em textos, que alguns aspectos (in) sólitos serão analisados, verificando o posicionamento do olhar 
ocidentalizado sobre a definição e apreensão do insólito com a cultura e a tradição de África. 

Segundo Tzvetan Todorov, um dos maiores teóricos da litertura, em sua obra Introdução à 
Literatura Fantástica (2007), alguns teóricos da literatura situam a interpretação do fantástico, do 
insólito no leitor, isto é, na experiência particular de cada pessoa. Partindo dessa perspectiva, pode-
se afirmar, então, que o texto lido é apreendido de acordo com aspectos relacionados à cultura 
daquele que lê a obra, uma vez que o leitor traz consigo uma bagagem histórica, social e cultural. 
Dessa maneira, numa visão ocidentalizada, o que é sobrenatural, fantástico e insólito, é sentido de 
outra forma para alguns povos africanos. Ainda nessa perspectiva, segundo a teoria da recepção, no 
livro de Terry Eagleton, Teoria da literatura: uma introdução (2006), 

o leitor selecionará e organizará seus elementos em todos coerentes, excluindo 
alguns e destacando outros, ‘concretizando’ certos itens, de certas maneiras; tentará 
manter juntas as diferentes perspectivas da obra, ou passará de uma perspectiva a 
outra, para criar uma ‘ilusão’ integrada. A leitura não é um movimento linear 
progressivo, uma questão meramente cumulativa: nossas especulações iniciais 
geram um quadro de referências para a interpretação do que vem a seguir, mas o 
que vem a seguir pode transformar retrospectivamente o nosso entendimento 
original, ressaltando certos aspectos e colocando outros em segundo plano. 
(Eagleton, 2006: 117-8) 

Na obra Xangô, o Trovão (Prandi, 2003), que faz parte de uma trilogia voltada para o 
público juvenil, há várias histórias cujos temas se relacionam ao universo dos orixás – Ifá, o 
adivinho (2002) e Oxumaré, o arco-iris (2005) fazem parte dessa trilogia. Todas as histórias 
presentes nessas obras fazem parte do patrimônio cultural que o Brasil herdou da África. Embora 
possam ser lidos como livros independentes, esses três volumes apresentam, no conjunto, a 
mitologia básica dos principais orixás cultuados no Brasil. 

 Esses textos ensinam, de certa maneira, como eles eram e reproduzem todas as suas 
características e simbologias, cultuadas ainda hoje em vários terreiros de candomblé. Também 
demonstram que esses deuses viveram amores, lutas, desejos e até dores e, segundo o autor do livro, 
“tudo isso acontecido num passado bem remoto, quando eles habitaram este mundo em quem 
vivemos (Prandi, 2003: 8). Assim, nessa concepção de mundo, o povo iorubano acredita que tudo 
na vida se repete e todos os acontecimentos vividos hoje pelos seres humanos pertencentes a essas 
tradições foram outrora também vividos por algum dos orixás ou por outro ser humano e, até 
mesmo, por um animal, uma vez que o tempo para os africanos é cíclico. 

Numa entrevista dada ao site Círculo de leitores, Mia Couto, um dos mais renomados 
escritores africanos, desenvolve de maneira bem clara como esse grupo étnico encara tais questões: 

Não existe na cultura rural africana essa preocupação de domínio. Existe antes uma 
ideia de harmonia, porque se concebe esse equilíbrio entre mundos – por exemplo, 
entre o mundo dos mortos e dos vivos – como a razão primeira do bem-estar dos 
homens. A religião dos antepassados ajuda a descentrar o mundo e esbate a 
arrogância antropocêntrica que encontro noutras religiões. Assume-se, por 
exemplo, que outros animais são dotados de espíritos e que esses animais possuem 
os seus deuses. E nós podemos ter que entrar em contacto com esses deuses e 
pedir-lhes uma bênção. Não existe uma fronteira bem delimitada entre o mundo 
dos vivos e dos mortos. Os falecidos estão convivendo conosco, numa 
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promiscuidade existencial. Os mortos não morrem, neste universo. E isso nos 
liberta dessa angústia da eternidade. (Couto, 2009) 

Dessa maneira, "O rei que punha fogo pela boca" e "Por que o rei abandonou o pai na 
estrada", duas histórias da obra Xangô, o Trovão (PRANDI, 2003), serão analisadas de acordo com 
referenciais da tradição cultural africana contrapondo questões relacionadas ao (in) sólito visto e 
interpretado sob uma perspectiva ocidentalizada. 

Assim, as duas narrativas que relatam as aventuras do rei de Oió (segundo a mitologia 
africana, Xangô teria sido o quarto rei de Oió, que foi o mais poderoso dos impérios iorubas), 
recebem como fundo de página a cor vermelha, que representa simbolicamente o orixá, e sua 
imagem, que é transportada do imaginário oralizado das histórias para uma forma concreta. Dessa 
forma, esses dois elementos, a cor e a ilustração, passam a fazer parte da construção narrativa de 
maneira a acrescentar informações. A cor vermelha, segundo o Dicionário de Símbolos (2008: 944) 
de Jean Chevalier e Alain Gheerbrant, é considerada como símbolo fundamental do princípio de 
vida e relaciona-se com força, poder e fogo. Essas características, além de serem reforçadas pela 
ilustração do orixá na obra, fazem parte do arquétipo de Xangô, considerado o deus do fogo e do 
trovão e possui grande força vital. Para os praticantes do culto afro-brasileiro, o candomblé, Xangô 
é o orixá da vida e tem pavor de doenças e da morte. No que se refere à ilustração de Xangô, além 
da figura imponente, há outros elementos que a compõem, como vestimenta, cores e os adereços. O 
principal símbolo do deus do trovão é o machado de dupla ponta, o oxé, que, segundo Prandi (2003: 
61), representa a justiça.  

Dessa forma, a primeira história de Xangô, ”O rei que punha fogo pela boca” (Prandi, 2003: 
12), conta como ele recebeu o codinome “trovão” e de que maneira passou a possuir o poder de 
cuspir fogo pela boca. Esse conto, na verdade, é uma adaptação de outros quatro textos do livro 
Mitologia dos Orixás (Prandi, 2001). A narrativa é envolvente, pois ele é um deus que guerreia e 
possui truques mágicos. Essa história conta que Xangô era o mais poderoso e soberano rei de Oió e 
que possuía o maior de todos os impérios da África antiga. Sua vida era dedicada às guerras e um de 
seus maiores prazeres era comer. Ele tinha três mulheres, Oxum (Deusa da água doce, do ouro, da 
fertilidade e do amor. Senhora da vaidade, foi a esposa favorita de Xangô), Iansã (Deusa dos raios, 
dos ventos e das tempestades. É a esposa de Xangô que o acompanha na guerra) e Obá (Deusa de 
rio, protetora do lar, transforma-se em guerreira quando necessário), que faziam de tudo para 
agradá-lo. Como um bom rei, cuidava de seu povo e julgava a todos, sempre com muita justiça e 
por isso é considerado como o orixá justiceiro. Certa vez, Xangô mandou Iansã, uma de suas 
esposas, buscar uma poção mágica num reino vizinho; um líquido que fazia cuspir fogo. Percebe-se, 
no trecho a seguir, referencial muito parecido com a caixa de Pandora, texto da mitologia grega. 

Um dia mandou Iansã ir ao reino vizinho dos baribas e de lá trazer para ele uma 
certa poção mágica, a respeito da qual ouvira contar maravilhas. Iansã foi e 
encontrou a tal mistura mágica, que tratou de transportar numa cabacinha. A 
viagem de volta era longa e a curiosidade de Iansã sem medida. Então Iansã provou 
da poção e achou o gosto ruim. Quando cuspiu o gole que tomara, entendeu o 
poder do poderoso líquido: Iansã cuspiu fogo! (Prandi, 2003: 12) 

 Empolgado com a nova descoberta, que além de produzir fogo fazia um estrondoso barulho, 
o rei começou a testar sua nova arte pelo seu próprio reino. Ele não imaginava que ao testá-la 
causaria grande dano a sua cidade. O fogo se propagou e destruiu todas as casas da cidade, inclusive 
o palácio. Devido às grandes destruições, Xangô foi expulso de seu reino e nunca mais foi visto por 
ninguém. 

 É de suma importância apontar aqui que a interpretação de um leitor leigo, em relação ao 
culto dos orixás, terá uma representatividade maior no caráter ficcional da história apresentada. 
Xangô, para ele, será apenas mais um personagem que faz coisas fantásticas, ou seja, insólitas, uma 
vez que houve um registro escrito através dos relatos orais, marca forte e tradicional da cultura 



O insólito em questão – Simpósios – Publicações Dialogarts – ISBN 978-85-86837-64-7 
 

 61

africana. E tendo como base a definição de insólito no dicionário Houaiss (2004), tem-se: a) que 
não é habitual; infrequente, raro, incomum, anormal; b) que se opõe aos usos e costumes; que é 
contrário às regras, à tradição. Percebe-se, dessa forma, que a palavra tradição é novamente citada, 
agora como uma oposição ao insólito. Assim, em relação a primeira história de Xangô, há duas 
possibilidades de leitura: uma observando apenas o aspecto ficcional, incomum, anormal, ou seja, 
insólito do texto; outra é perceber que Xangô, para determinados grupos étnicos como os iorubás e 
adeptos do culto aos orixás, ainda hoje, é a maior representação da vida, da fé, de sua cultura. 
Assim, obra em si apresenta uma grande potencialidade para ser trabalhada relacionando questões 
do insólito versus questões da tradição, pois para a teoria da recepção 

A obra literária mais eficiente é aquela que força o leitor a uma nova consciência 
crítica de seus códigos e expectativas habituais. A obra interroga e transforma 
crenças implícitas com as quais a abordamos, ‘desconfirma’ nossos hábitos 
rotineiros de percepção e com isso nos força a reconhecê-los, pela primeira vez, 
como realmente são. Em lugar de simplesmente reforçar as percepções que temos, 
a obra literária, quando valiosa, violenta ou transgride esses modos normativos de 
ver e com isso nos ensina novos códigos de entendimento. (Eagleton, 2006: 119-
20) 

Já no segundo conto, “Por que o rei abandonou o pai na estrada” (Prandi, 2003: 42), os 
elementos “insólitos”, para o leitor ocidental, não ficam tão claros, uma vez que o personagem 
principal é Ifá, o oráculo. Todavia, é Ifá, segundo a mitologia africana, que ensina à humanidade a 
enganar a morte. Há também nesse conto, de certo modo, o aspecto moral, característica relevante 
nas fábulas de Esopo e de La Fontaine, por exemplo. 

A narrativa conta que Xangô, certa vez, resolve buscar Oxalá (Deus da criação, orixá que 
criou o homem) o Grande Pai, para passar uns dias em seu reino. Entretanto, antes da saída de 
Xangô, Ifá (Os discípulos de Ifá procuram as causas dos problemas através dos 16 búzios lançados 
no chão ou numa peneira), o adivinho, aconselhou ao deus do trovão a ser menos precipitado e mais 
prudente em suas atitudes. O deus da criação adorava ouvir as histórias que Xangô contava, com 
suas peripécias e aventuras. Após descer do alto de uma elevação, o deus do trovão avistou Iansã 
cozinhando o seu prato predileto; quiabos fritos no dendê com camarão e cebola. Ele não resistiu e 
foi ao encontro de sua esposa abandonando Oxalá no meio do caminho. Depois de perceber o ato 
infame que cometeu contra o Grande Pai, Xangô voltou para buscá-lo e o levou em suas costas até 
chegar a seu reino. Para se retratar, pediu para que as mulheres daquela região banhassem Oxalá 
com as mais puras águas e untassem-no com manteiga vegetal. Também colocaram em Oxalá lindas 
vestes brancas. Xangô e o povo de seu reino ofereceram uma linda festa com muita fartura de 
comida e bebida, afim de que recebessem o perdão do deus da criação. 

Embora os elementos “insólitos” não estejam tão presentes como na primeira história, há de 
se observar a representatividade de Ifá, o adivinho. Esse elemento mítico é essencial para os 
seguidores do candomblé, uma vez que ele é o grande oráculo do culto aos orixás. Há todo um ritual 
a ser seguido para consultar Ifá, como tomar banhos de ervas e dar comida a Exu (Deus mensageiro 
e guardião das encruzilhadas e da porta da rua). Nada é realizado sem antes consultá-lo. Antes de se 
tomar qualquer decisão importante na vida ou antes de dar comida para qualquer orixá, Ifá precisa 
ser consultado. Percebe-se nesse momento outro aspecto da tradição do povo africano e do culto aos 
orixás, o do ritual. Segundo Ruthven (1997: 49) no livro O mito, “na medida em que os mitos se 
resumem em explicações de ritos, o seu valor é completamente secundário, e pode afirmar-se com 
convicção que me quase todos os casos, o mito derivou do ritual, não o ritual do mito”. O ritual 
como tradição faz, com certeza, toda a diferença, até hoje, dentro da mitologia africana, pois eleva e 
consagra o mito como um elemento vivo. Por isso até hoje Ifá é consultado. É, novamente, a 
tradição, pois um dia Ifá viveu em nosso mundo e sabia de todas as histórias vividas em todos os 
tempos e sempre prescrevia, através dos búzios, o que deveria ser feito para ajudar as pessoas. 
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Mesmo depois que Olorum levou Ifá para o Céu e fez dele um orixá, suas histórias 
continuaram a ser lembradas por seus seguidores. Eles aprenderam a magia do jogo 
de búzios e com ela desvendam as histórias vividas por homens, mulheres, velhos e 
crianças [...] No Brasil os seguidores dessa tradição  são os pais e mães de santo, 
que dirigem nos terreiros de candomblé o culto aos orixás. Eles jogam búzios e 
conhecem todas as antigas histórias que Ifá, o Adivinho, em pessoa não cansava de 
contar quando vivia na Terra. (Prandi, 2003: 11) 

Esta última história só ratifica o tempo cíclico vivido pelos africanos. Tudo se repete. Há 
sempre um retorno e uma busca pelo passado para que se entenda o presente. Percebe-se, assim, que 
os orixás são cultuados sob o prisma da ancestralidade, uma vez que para esse povo tudo está 
interligado engendrando num único ser. A natureza e homem são inseparáveis. A religiosidade se 
confunde com uma perspectiva de mundo bem peculiar: uma visão de mundo animista. O que a 
cultura ocidental considera como algo "fantástico" ou “insólito”, faz parte "naturalmente", 
"normalmente" da cosmovisão africana. É, sem dúvida, uma questão cultural, visto que para os 
africanos tudo que está inserido no mundo possui alma, ou seja, Ânima. Por isso, a cultura 
tradicional africana é o que chamamos de "animista". Tudo tem sua razão de ser e estar no mundo. 
Segundo essa concepção de mundo, não há essa divisão em seres animados e inanimados: tudo é 
animado! Desse modo, 

as formas de religião ditas animistas relacionam-se diretamente com fatos sociais e 
com a exploração de recursos naturais fundamentais para a persistência do modo 
tradicional de vida; e, por que não dizer, com formas que têm eficientemente 
assegurado a reprodução da vida no continente, aferição que a modernidade teria 
dificuldade de respaldar ou de assegurar. (Serrano, 2007: 139) 

Sendo assim, as duas histórias do livro Xangô, o Trovão (Prandi, 2003) retratam de maneira 
bem sistematizada o povo e a cultura afro-brasileira. Abordam e resgatam a identidade cultural de 
uma minoria marcada pela desvalorização de sua etnia e sempre vista por um olhar eurocêntrico. 
Esses contos, como toda a obra, além de serem recheados de elementos que mexem com a 
imaginação do jovem leitor, atentam para o fato de resgatar e registrar a tradição oral desses grupos 
étnicos. Por isso é importante ressaltar, para que não haja uma banalização do insólito, que em toda 
obra literária há elementos culturais específicos de um determinado povo que fazem sentido, são 
sólitos e vivos na memória e no dia a dia dessa gente. Além disso, é importante ressaltar o papel da 
literatura juvenil nesse caso, pois, de certa forma, alicerça e ratifica, com obras que retratam o povo 
africano, um momento histórico e a preservação cultural de África. Assim, essas histórias de Xangô, 
o Trovão (2003) adaptadas para o público juvenil são uma maneira de manter viva a memória, 
cultura e identidade afro-brasileira. 
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AGBALÁ, UM LUGAR INSÓLITO1 

Vitor Rebello Ramos Mello* 

O mito conta uma história sagrada; êle relata um acontecimento ocorrido no 
tempo primordial, o tempo fabuloso do ‘princípio’. [...] portanto, uma 
‘história verdadeira’, porque sempre se refere a realidades. 

(Eliade, 1972: 11-2) 

A escritora, ilustradora e pesquisadora Marilda Castanha uma vez revelou que ao observar 
diferentes pinturas, esculturas e outros objetos de artistas afrobrasileiros se deu conta de que, além 
de uma história pessoal, estes objetos contam-nos muitas histórias coletivas, que revelam sabedoria 
e tradições, arte e cultura que têm raízes nos nossos antepassados africanos. A partir deste 
sentimento, ocorreu-lhe a ideia de organizar um livro, destinado ao público juvenil, em que pudesse 
reunir alguns elementos de cultura africana herdados por nós, brasileiros. Assim nasceu Agbalá – 
um lugar-continente que, segundo sua autora “se propõe a ser um livro de alguns aspectos da 
cultura afro-brasileira” (Castanha, 2007). 

Sem haver uma divisão formal de capítulos no corpo da obra, Marilda nos brinda com 
ilustrações de sua própria autoria que, somados aos textos, nos informam bastante sobre as raízes 
africanas no Brasil. Como em um livro de História, mas com uma linguagem mais poética, os 
escritos se referem à questões relevantes no que concerne a África: as tradições; os acontecimentos 
marcantes (a diáspora, a resistência ao colonizador, o comércio atlântico e mesmo o transaariano); a 
diversidade dos povos africanos; os rituais religiosos; a preservação das crenças, costumes e da 
memória; a relação do homem com a natureza; o valor da palavra, dentre outras características 
importantes que traçam os perfis daqueles que vieram forçosamente escravizados para o Brasil. 

A partir das considerações da autora, analisaremos como o distanciamento temporal e a 
imposição de algumas visões etnocêntricas influiram na natureza insólita de determinados assuntos. 
Perceberemos que os dois temas centrais do livro – o comércio de escravos africanos, 
consequentemente a escravidão; e a religiosidade/ ancestralidade dos negros – tiveram significativas 
mudanças no olhar das pessoas ao longo dos últimos séculos. No entanto, primeiramente nos 
“debruçaremos” sobre o título da obra, pois este, além de significativo, também possui um conteúdo 
bastante insólito. 

De profundo significado, o vocábulo agbalá (Àgbàlá) traz consigo uma carga mítica 
bastante densa. Mítica, não no sentido de ilusão, ficção, e sim, como “tradição sagrada”. O termo 
também não se refere a algum mito em especial, de algum povo em particular. Não é história de 
algum “Ente Sobrenatural” – termo bastante empregado pelo filósofo e historiador romeno Mircea 
Eliade – ou de como surgiram os seres e os elementos da natureza. É mais complexo. 

Segundo a antropóloga Juana Elbein, no clássico livro Os Nagô e a Morte - conforme 
epígrafe do próprio livro de Marilda Castanha – Agbalá é uma palavra da língua iorubá que 
significa o que contém, o que recebe. Um “lugar-continente”. Esta definição do termo origina 
muitas reflexões acerca dela mesma. Se interpretarmos aqui o vocábulo continente como uma 
“Grande massa de terra cercada pelas águas oceânicas” (Ferreira, 1995), podemos supor que Juana 
fez uma referência direta à África, principalmente se atentarmos para o fato de que grande parte da 
                                                 
1 Trabalho vinculado ao Grupo de Extensão Literatura Infantil e Juvenil: perspectivas contemporâneas (cadastro 
SIGMA-UFRJ 16437). 
* Comunicador da Sessão “Mitologias africanas e insólito: uma abordagem étnico-cultural”, que compõe o simpósio 
“África e insólito: entrelaçando saberes na literatura infantil e juvenil”, proposto por Cristiane Madanêlo de Oliveira. 
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população brasileira imagina aquele continente como um todo genérico, singular, local exótico de 
pobre diversidade cultural. Em outras palavras, é mais do que habitual ouvirmos a gradação cidade/ 
país/continente, sendo que ao último sempre encarregam os africanos. Uma frase para exemplificar: 
Penso em viajar este ano para Nova Iorque, Grécia e África. 

Por outro lado, se imaginarmos continente como “Que contém algo” (Ferreira, 1995), nos 
aproximamos da outra metade da definição de Juana: que contém, que recebe. Deste ponto de vista, 
o termo aqui é visto como um espaço grandioso, capaz de comportar variadas culturas, mitologias e 
grupos étnicos. Agbalá é visto aqui como um lugar que nunca deixa de receber e guardar alguma 
coisa. Soma-se a estas informações, para ratificar a idéia, a etimologia da palavra descrita no 
dicionário Houaiss: do latim continens, entis (contínuo, ininterrupto). Há ainda uma acepção do 
termo que não é considerado tanto por Holanda quanto por Houaiss. Aquela que usamos com as 
crianças, como forma de confortá-las. Nesta interpretação, continente é empregado como lugar de 
acolhimento. Exemplificando: os braços de minha mãe, o meu continente. 

Estas explicações ajudam a compreender o complexo significado do termo iorubá, porém 
não finalizam a charada. “Compreender a estrutura e a função dos mitos” é um bom recurso para 
entender o significado do termo em voga, pois, “nas sociedades tradicionais (compreender) não 
significa apenas elucidar uma etapa na história do pensamento humano, mas também compreender 
melhor uma categoria dos nossos contemporâneos” (Eliade, 1972). Sendo assim, a explicação de 
Leila Leite Hernandez – no texto da orelha do livro de Marilda – para o termo torna-se mais 
compreensível: “Um lugar de milhões de anos que mora em cada homem, assim como em terras 
diferentes – mas não tanto –, como a África e o Brasil”. 

Ainda uma incógnita, há algumas palavras de Eliade que contribuem para a resolução do 
mistério, apesar delas não se referirem exatamente ao significado do termo: “De modo geral 
[...]‘vive-se’ o mito, no sentido de que se é impregnado pelo poder sagrado e exaltante dos eventos 
rememorados ou reatualizados” (Eliade, 1972). Castanha explica logo nas primeiras páginas do seu 
livro que as tradições, os mitos, as histórias, os ensinamentos, enfim, a sabedoria milenar dos 
antepassados – cultivada pelos diferentes e diversificados povos africanos – são revividas 
diariamente por seus descendentes. Relembrar a memória dos antigos é como uma semente dentro 
de cada um, que germina conforme o florescer da idade. Esta semente que as nações iorubás 
denominam de agbalá. 

A esta natureza mítica do termo, a este lugar escondido dentre de todos nós intitulado 
agbalá, concedemos a qualidade insólita. Este adjetivo não é aqui empregado no sentido do não-
regular, do raro, excepcional, estranho, esquisito, inacreditável, inabitual, inusual, imprevisto, 
maravilhoso – conforme Flavio García, organizador deste encontro, define o insólito. O insólito do 
agbalá é o não-característico. É o lugar que existe, visitado por todos nós, mas que não está em 
mapas. Não é um lugar físico, não é um lugar temporal. É um espaço mítico, um lugar de 
pertencimento. 

Entendendo o significado mitológico do livro de Marilda Castanha, absorvemos melhor seu 
conteúdo, pois todos nós possuímos o nosso próprio agbalá. Assim, observamos que a obra 
percorre muitos momentos da historiografia do negro no Brasil. A autora apresenta diversificados 
aspectos de diferentes nações africanas que não são conduzidos segundo a tradicional cronologia 
empírica do ensino oficial de História do Brasil. Ancorada nos seus dois temas centrais – já 
mencionados anteriormente – o livro realiza ligações entre África e Brasil que para muitos de nós 
passam despercebidas. Por conta de sua delicadeza em abordar assuntos complexos e muitas vezes 
tabus, Agbalá – um lugar-continente recebeu o prêmio de melhor livro informativo concedido pela 
Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil em 2002. 

Com relação à escravidão, é mister esclarecer que não foram os europeus que a introduziram  
em África. A prática de escravização de inimigos já existia no continente desde antes de 2860 a.C., 
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segundo o acadêmico imortal Alberto da Costa e Silva2. O que os colonizadores fizeram foi nada 
mais do que se apropriar de um sistema comercial existente que já rendia riquezas. Evidentemente 
que os brancos transformaram algumas relações do processo para melhor lhes servir. Ao instigarem 
os conflitos entre nações africanas inimigas e ao mesmo tempo oferecer uma crescente demanda de 
escravos, os europeus estabeleceram o comércio escravagista como elemento mais lucrativo do 
planeta. Assim, a atração pelo lucro fez com que muitos impérios africanos passassem a se dedicar 
quase que exclusivamente à captura de escravos. Impérios e reinos, estáveis antes da chegada dos 
europeus, desaparecem para dar lugar a novos estados. Inclusive, à época, formou-se um grandioso 
império (Daomé), nascido do tráfico e vivendo dele. 

O fato é que o tráfico negreiro durou mais de três séculos, envolvendo praticamente o 
mundo inteiro. É claro que este sistema de comércio só pôde durar tanto tempo porque era peça 
fundamental no sistema mercantilista da economia global. Logo, o comércio de escravos era visto 
com normalidades entre todos os envolvidos no processo. No campo das ciências, doutrinas como o 
racionalismo – que prega uma hierarquia das raças, conceito que evoluiu para o racismo – 
reafirmavam essa natureza sólita da escravidão. 

Marilda aponta em alguns momentos do livro os mecanismos utilizados pelos europeus para 
a inserção obrigatória dos africanos nas sociedades americanas, como no exemplo a seguir: 

Seus donos lhes impunham, além dos trabalhos forçados, outra língua, outra 
religião, outra história. No entanto, [...] acorrentados e destituídos de quase tudo 
que lhes pertencia, levavam lembranças e crenças. Histórias coletivas e pessoais 
que não seriam esquecidas com a escravidão. (Castanha, 2007: 8) 

Este agbalá que insiste em resistir é de suma importância para a manutenção das crenças, 
dos ritos, da tradição e da contra-aculturação dos africanos e seus descendentes (que buscam 
restaurar e reafirmar os valores das culturas africanas). No entanto, por mais que essa força mítica 
de manutenção das características afro-brasileiras tenha resistido dentro de cada um de nós, é 
importante saber que, uma vez capturados, rebatizados com nomes cristãos e “civilizados” em solo 
brasileiro, os escravos eram incluídos automaticamente no sistema do nosso país. Não à toa, muitos 
ex-escravos mantinham seus próprios cativos, fazendo com que a lógica econômica circulasse por 
todas as classes. A professora doutora Marilene Rosa no texto “O Rio de Janeiro imperial e suas 
Áfricas visíveis” afirma: 

Não é de estranhar, em uma sociedade dominada pela ideologia escravagista de 
menosprezo ao trabalho manual, ter escravos representava o desejo de toda a 
população que, dentro de suas possibilidades econômicas, fazia investimentos 
nesse sentido. Não possuí-los era prova de mendicidade. (Silva, 2002: 18) 

Logicamente que nem todos os capturados concordavam com o sistema. Muitos lutaram 
contra este processo, como bem mostram os estudos sobre a resistência do negro no Brasil, que não 
vem ao caso aprofundar. Mas é relevante frisar, que mesmo aqueles que se organizavam contra a 
escravidão, uma vez escravos, incluíam-se na dinâmica da sociedade brasileira. É ilusório pensar 
que as Irmandades Negras – organizações político-religiosas que buscavam alforriar negros – 
subvertiam a ordem em prol dos escravos. Elas eram instituições que, sob o regime da lei, 
buscavam libertá-los seguindo os conceitos do sistema vigente. A partir do momento em que o 
escravo economiza dinheiro para comprar sua liberdade, ele está se inserindo na dinâmica comercial 
da escravidão. 

Se hoje vemos o processo de escravização dos povos africanos como algo insólito, bárbaro e 
repugnante, sabemos também que na história não existem mocinhos e bandidos. Seria um 
                                                 
2 Vale ressaltar neste espaço que escravidão nunca foi exclusividade do continente africano. Muito pelo contrário: “A 
palavra (escravidão) carrega também a história dolorosíssima da vários milênios, durante os quais, em quase todos os 
cantos do mundo, o mais cruel e desumanizador sistema de recrutar e controlar trabalho predominou sobre todos os 
demais” (Silva, 2002). 
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anacronismo de nossa parte julgar os portugueses como malvados e isentar os outros povos – 
africanos, indígenas e tantos outros – de suas culpas. A História nos mostra que o ser humano 
sempre se adequa ao modo de viver da época. 

A questão que se apresenta para nós hoje em dia não é mais condenar a escravidão e aqueles 
tantos seres humanos que a prorrogaram durante séculos. Nossa concepção de mundo atual a vê 
como sistema completamente insólito, datado, abolido e passível de punição de acordo com a 
compreensão dos direitos humanos.  Preocupamo-nos, em nossa contemporaneidade, em avaliar se 
aqueles excluídos com o fim da escravidão foram reintegrados à sociedade. Esta afirmação baseia-
se no fato de que, enquanto escravos, os negros possuíam seu papel – de extrema importância, diga-
se de passagem – no dia a dia do Brasil. Após a abolição, a República tratou de excomungar todos 
os ex-escravos e consequentemente seus descendentes, pois, estes personagens manchavam a 
história brasileira. 

Sobre esta inquietação a Estação Primeira de Mangueira realizou seu belíssimo carnaval de 
1988 com o tema “100 anos de liberdade, realidade ou ilusão?”. Neste enredo a escola de Cartola se 
pergunta se de fato o negro conseguiu sua liberdade com o fim da escravidão. “Livre do açoite da 
senzala/ Preso na miséria da favela” como diriam os autores do samba-enredo Hélio Turco, Jurandir 
e Alvinho. 

GRES Estação Primeira de Mangueira – carnaval 1988 
 
Será... 
Que já raiou a liberdade 
Ou se foi tudo ilusão? 
Será... 
Que a Lei Áurea tão sonhada 
Há tanto tempo assinada 
Não foi o fim da escravidão? 
Hoje dentro da realidade 
Onde está a liberdade 
Onde está que ninguém viu? 
Moço 
Não se esqueça 
Que o negro também construiu 
As riquezas do nosso Brasil 
Pergunte ao Criador (pergunte ao Criador) 
Quem pintou esta aquarela 
Livre do açoite da senzala 
Preso na miséria da favela 
Sonhei... 
Que Zumbi dos Palmares voltou 
A tristeza do negro acabou 
Foi uma nova redenção 
Senhor 
Eis a luta do bem contra o mal 
Que tanto sangue derramou 
Contra o preconceito racial 
O negro samba 
Negro joga capoeira 
Ele é o rei 
Na verde e rosa da Mangueira 

O outro tema central de Agbalá – um lugar-continente diz respeito à religiosidade africana 
trazida pelos povos daquele continente, guardada e modificada pelos cidadãos brasileiros. Se a 
escravidão é considerada completamente insólita no século XXI, não podemos dizer o mesmo dos 
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cultos de matrizes africanas. Se por um lado, a discussão de cunho afro-religioso no Brasil chegou à 
academia, ela ainda é mal vista por grande parte da sociedade, letrada e não-letrada; escolarizada e 
não-escolarizada. 

Historicamente, a confluência de diversas nações africanas no Brasil originou uma grande 
mistura religiosa que foi acentuada pela obrigatoriedade do culto cristão, impingido pelos 
colonizadores. Segundo o folclorista Édison Carneiro – que seguia a escola de outro grande 
estudioso, Nina Rodrigues, a escola culturalista – o que conhecemos como Candomblé é um sistema 
religioso de diferentes correntes, mas que segue um padrão herdado pelas nações jejes-nagôs. De 
certa forma, aconteceu uma uniformização de culto que, consequentemente, anulou algumas 
peculiaridades nacionais das sociedades africanas. 

Entretanto, a diversidade de tantas nações pode ser percebida para os mais atentos. Como 
exemplo, as “divindades internacionais”, que são conhecidas como orixás pelas nações iorubás keto 
e fon, voduns pelos jejes e inquices pelas nações congo e angola. Estas divindades não são 
identificadas por respectivas representações, e sim, por suas moradas, suas insígnias, cores, 
alimentos e até mesmo dança. Todos estes elementos demonstram uma grande variedade no que 
concerne a religiosidade afro-brasileira. Muitas destas informações são encontradas no livro de 
Marilda, como no trecho: 

Durante os rituais, ofertam aos orixás e à comunidade as comidas de santo [...] As 
mulheres, ao preparar esses alimentos, mantêm tradições e hábitos de seus 
antepassados africanos e também incorporam outros elementos na nova cultura 
onde estão inseridas. Hábitos que são [...] parte da memória de diferentes regiões 
africanas e da cultura afro-brasileira. (Castanha, 2007: 25) 

Por mais que essa religiosidade tenha sido negada aos negros – embora seja sabido que até a 
República, aos escravos era permitido o culto religioso, pois, este acentuava (e marcava) as 
diferenças existentes entre eles – a prática religiosa nunca deixou de existir. Condenado pela igreja, 
os mitos africanos são vividos diariamente, uma vez que a cada novo rito eles são novamente 
conclamados. Como o antropólogo Raul Lody escreveu na apresentação da nova edição do livro 
Candomblés da Bahia, de Edison Carneiro, “Diversamente do que acontece nos demais cultos e 
religiões existentes no Brasil, a divindade se apossa do crente, nos cultos negros, servindo-se dele 
como instrumento para sua comunicação com os mortais” (Lody Apud Carneiro, 2008). Afirma 
também que ancestralidade e religiosidade “caminham de mãos dadas” nesse sentido. 
“Ancestralidade é um termo fundamental aos sistemas sociais, hierárquicos e religiosos dos 
africanos e de suas relações no Brasil” (Lody Apud Carneiro, 2008). 

Certamente à igreja coube (e ainda cabe) o papel de demonizar os cultos afro-brasileiros. 
Seguindo a lógica racionalista, colonizadores impunham a religião cristã aos africanos escravizados. 
Esta imposição foi de tal maneira inquisidora que até hoje, nas pequenas coisas de cada dia, 
flagramos atitudes preconceituosas com relação às rezas de raízes africanas. Seja no nosso olhar 
reprovador ao avistarmos algum ebó na encruzilhada, – em outras palavras, oferenda ao orixá Exu 
na esquina – seja por nos envergonharmos de recorrer a algum “trabalho” em algum “terreiro”, 
reproduzimos a visão etnocêntrica sistematizada em nossas cabeças há séculos. 

Outro processo atual que diz respeito aos cultos afro-brasileiros é o afastamento e 
esvaziamento dos centros espirituais. Antigamente, no tempo da escravidão, os negros só 
conseguiam formar organizações religiosas – como as Irmandades – nas grandes cidades. Somente 
nos centros urbanos haviam ex-escravos com dinheiro e autonomia para lutar pela libertação dos 
outros cativos. Dessa forma, as casas religiosas ocupavam importantes locais, próximas a um 
grande número de devotos. A partir do “alvorecer” da República, com as idéias urbanísticas 
afrancesadas de Pereira Passos, os negros passaram a ser expulsos para os subúrbios e, 
consequentemente, estes centros religiosos também. Este movimento continua até os dias de hoje. A 
cada dia, mais centros são transferidos para os entornos das cidades. Sem contar que com o 
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crescimento das igrejas neopentecostais, as pessoas que antigamente faziam parte das religiões afro-
brasileiras atualmente estão migrando para o protestantismo. Estas igrejas, por sua vez – em sua 
maioria – ratificam a crença de que os cultos africanos são completamente condenáveis. Desta 
forma, prolongam as ideias preconceituosas que insistem em manter as religiões afro-brasileiras no 
imaginário insólito da sociedade brasileira. 

Em suma, procuramos evidenciar como o julgamento do homem sobre a natureza insólita de 
determinados temas pode variar conforme muitos fatores, tais como: época, classe social, 
preconceito, referencial cultural e interesses mercantis. Se por um lado hoje execramos com todas 
as forças a escravidão, prática mais do que normal antigamente, muitos de nós ainda vemos como 
diferente, exótico e primitivo, os rituais das religiões de matrizes africanas. Mas, o mais importante 
de tudo o que foi discutido, é saber que todos nós, como brasileiros, descendentes de negros, 
brancos, índios, amarelos e tudo o mais, possuímos um infinito agbalá dentro de cada um de nós. 
Um espaço infinito, que conserva mitos e tradições de nossos antepassados de milhares de anos. 
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CHUVA QUE PAIRA, CHUVA PASMADA, INSÓLITA CHUVA1 

Carla Eliane Szajdenfisz Jarlicht* 

Cada um rema sozinho uma canoa que navega um rio diferente, mesmo 
parecendo que está pertinho. 

(Rosa) 
 
Natureza da gente não cabe em certeza nenhuma. 

(Rosa) 

Uma vez que Brasil e Moçambique oferecem um arcabouço histórico, embora em níveis 
diferentes, que ainda hoje marcam a Literatura desses países, observar e analisar a produção de Mia 
Couto torna-se algo enriquecedor para o conhecimento da obra desse escritor moçambicano e 
também do contexto na qual está inserida. 

Nascido em Beira, Moçambique, em 1955, Couto é filho de portugueses. Foi militante da 
Frelimo (Frente de Libertação de Moçambique) e lutou pela independência do país contra Portugal 
(1964-1974), pátria de seus pais. 

Tornou-se biólogo, mas é escrevendo que seu trabalho é reconhecido internacionalmente. 
Considerado um dos maiores escritores contemporâneos africanos e da literatura de língua 
portuguesa, o autor estreou na poesia, em 1983, com A Raiz de Orvalho. Desde então, transita por 
diversos gêneros da narrativa abrangendo em sua bibliografia romances, poesias, contos, crônicas e 
literatura infantil e juvenil. 

“Brincriando” palavras a partir da língua portuguesa de Moçambique e de outras línguas que 
coabitam esse mesmo espaço e apropriando-se dos elementos da tradição oral moçambicana, suas 
obras contam as estórias de suas gentes e a diversidade sócio-cultural de sua terra fazendo de Mia 
Couto uma das vozes mais originais da literatura de expressão portuguesa contemporânea. Desse 
modo, a Doutora em Estudos Portugueses Fernanda Cavacas nos fala: “Mia Couto diz Moçambique 
através da Palavra Oral de sabor quotidiano reinventada na Palavra Escrita de saber literário” 
(Cavacas, 2003: 71). 

Admirador da literatura de Guimarães Rosa, Couto é conhecido no Brasil, principalmente, 
pelos livros direcionados ao público adulto, embora já tenha se aventurado também no terreno 
dedicado às crianças e jovens, possuindo três títulos voltados para esse público: O gato e o escuro 
(2008), O beijo da palavrinha (2006) e A chuva pasmada (2004), obra esta que será discutida neste 
artigo. Ainda assim, o autor é cuidadoso quanto à classificação de literatura infantil e juvenil dada a 
essas obras.  Sobre esse assunto ele coloca em entrevista: “Não gosto da classificação de Literatura 
Infantil. Nós escritores escrevemos sempre este gênero de livros para a criança que há em nós. [...] é 
que, por vezes, infantilizamos as crianças em demasia achando que elas não são capazes de 
entender metáforas e coisas complexas” (Couto, 2006). 

De acordo com isso e considerando o contexto de África, sua casa, o autor propõe algo 
inusitado e original em seu livro A chuva pasmada (2004). Tomando como ponto de partida o 
próprio o título, o leitor é convidado a um encontro com o insólito: o que vem a ser uma chuva 
                                                 
1 Este trabalho vincula-se ao Projeto de Pesquisa e Extensão “Literatura infantil e juvenil: perspectivas 
contemporâneas” ( cadastro SIGMA-UFRJ 16437). 
* Mestranda em Educação (PUC-R.J) e Especialista em Literatura Infantil e Juvenil(UFRJ) 
Coordenadora da Sessão “Brincriações literárias de Mia Couto”, que compõe o simpósio “África e insólito: 
entrelaçando saberes na literatura infantil e juvenil”, proposto por Cristiane Madanêlo de Oliveira. 
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pasmada? Seguindo o clima da narrativa, as imagens da designer canadense Danuta Wojciechowska 
aguçam a curiosidade do leitor com sua beleza instigante ilustrando essa narrativa essencialmente 
incomum. 

Assim, escritor e ilustradora conduzem-nos ao universo do maravilhoso trazendo o caráter 
insólito de uma chuva “pasmada” e os seus desdobramentos para o centro da narrativa. 

De repente, numa aldeia, a chuva não cai, fica “pasmada”, como nos diz o menino narrador 
da história. Por sua vez, o rio está secando. Será culpa de uma fábrica instalada perto dali? Será 
magia ou uma maldição? Os samvura, donos da chuva, conseguirão falar com os espíritos para que 
“libertem as águas que moram no céu”? Que papel têm aqui os mitos e lendas? E que cuidado 
devemos ter ao ler e analisar uma obra cujo contexto histórico e cultural é diferente do nosso? 

Essa é uma discussão bastante ampla na qual precisamos estar atentos para não incorrermos 
no equívoco de uma leitura etnocêntrica e preconceituosa. Ao nos remetermos a um contexto 
diferente do nosso é fundamental que possamos ter noção da nossa ótica ocidental e trocar “os 
óculos” para podermos enxergar nitidamente a cultura da qual estamos falando. A nossa lógica 
ocidental é incapaz de compreender o contexto africano com sua tradição e cultura tão singulares. 
Como o próprio Mia Couto uma vez esclareceu: 

o maravilhoso é uma coisa que está completamente presente na realidade 
moçambicana, a fronteira entre aquilo que nós podemos dizer que é o fantástico e a 
realidade está toda reformulada lá. Portanto, eu acho que mesmo que um escritor 
moçambicano não tenha nenhuma relação com qualquer autor, eu não falo no 
Guimarães Rosa, mas qualquer autor latino-americano da escola do realismo 
mágico... ele só pode fazer isso, ele não pode escrever de outra maneira porque ali, 
aquilo que é percepção do mundo, aquela racionalidade é uma outra racionalidade. 
(Couto, 2004) 

Considerando tais colocações, analisar essa obra na perspectiva da categoria “insólito” é 
tarefa complexa. Afinal, o que há de insólito numa chuva pasmada? Poderíamos chamar essa chuva 
de insólita? De acordo com o professor Flavio Garcia, como insólito compreendem-se os eventos 
que 

não são freqüentes de acontecer,são raros,pouco costumeiros,inabituais, 
inusuais,incomuns,anormais,contrariam o uso, as regras e as tradições, enfim 
surpreendem ou decepcionam o senso comum, às expectativas quotidianas 
correspondentes a dada cultura, a dado momento, a dada e específica 
experienciação  da realidade. (García, 2007: 19) 

Ainda que, frequentemente, não percebamos, é bastante comum que se defina o outro a 
partir do nosso olhar ocidental. Assim, uma chuva que paira no ar é considerada por nós como um 
evento insólito, embora, desde o princípio da narrativa, ela não provoque estranhamento nos 
personagens. 

Uma chuva que, aparentemente, não deveria provocar nada é o estopim para que uma série 
de segredos comece a ser revelada. Segredos que envolvem uma família de uma aldeia africana e 
toda a história de um povo são trazidos à tona. A falta de chuva traz a secura não só das pessoas, 
mas, acima de tudo, das suas relações, as suas histórias, da trama da vida que as une e que também 
as mantém enquanto povo. Ao mesmo tempo, ela reedita uma lenda, a lenda de Ntoweni, contada 
pelo avô ao seu neto e que narra justamente o surgimento do rio que atravessa aquela aldeia. 

Tudo começa com a chegada do pai do menino a casa. Ele está todo molhado. A mulher 
pensa que ele caiu no rio, mas ele nega e diz que foi a chuva. Ninguém ouviu o barulho da chuva 
caindo no telhado de zinco. Curiosidade instalada, todos se dirigem até a janela para ver a tal chuva. 
E lá está ela: “Era uma chuvinha suspensa, flutuando entre céu e terra. Leve, pasmada, aérea” 
(Couto, 2004: 6). 
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A chuva é chamada de “chuvilho”, sendo até motivo de graça entre as pessoas da família. 
Porém, a brincadeira é interrompida quando o avô diz: “Não riam alto, que a chuva está é 
dormindo...” (Couto, 2004 :6). Como na cultura africana, o mais velho é considerado o mais sábio e 
mais experiente, essa fala é respeitada e ninguém a questiona. 

A chuva é pasmada assim como se diz conhecido o menino narrador dessa história. 
A indecisão da chuva não era motivo para alegria. Ainda assim eu inventei uma 
graça: meus pais sempre me tinham chamado de pasmado. Diziam que eu era lento 
no fazer, demorado no pensar. Eu não tinha vocação para fazer coisa alguma. 
Talvez não tivesse mesmo vocação para ser. Pois ali estava a chuva, essa clamada e 
reclamada por todos e, afinal, tão pasmadinha como eu. Por fim, eu tinha uma 
irmã, tão desajeitada que nem tombar sabia. (Couto, 2004: 7) 

E o que vem a ser pasmado? De acordo com o Novo Dicionário Aurélio, pasmado pode ser: 
1. Admirado, surpreendido, espantado; 2. Sem vivacidade; inexpressivo; apalermado (Holanda, 
1986: 1275). Entretanto, é através desse olhar esse “pasmado” de menino as diversas histórias dessa 
família são costuradas. Com jeito de memória adolescente de uma criança que ia "amanhando” 
idéias sobre a vida e a morte é ele quem observa as personagens nas suas mutações. São dele as 
percepções quanto à “desistência da vida” do pai, que parece mais velho do que o próprio avô; as 
desilusões e inquietações de sua mãe, as carências da tia e, sobretudo, a reverência pela sabedoria 
do avô. Assim como a chuva, o menino participa e inaugura um novo ciclo dessa família. 

Essa chuva “pasmada” se caracteriza pela falta (de chuva) que se concretiza pela presença: 
uma chuva que não cai, mas molha e faz com que os diversos personagens se manifestem na busca 
de respostas para aquele acontecimento. Cada um deles, de acordo com a sua visão de mundo, dará 
uma explicação diferente. A mãe atribui essa ausência de chuva à fumaça trazida pela fábrica. Ao 
passo que os demais membros da família atribuem à falta de chuva, os maus presságios. Até a 
solteirice da tia é considerada a causadora da seca. Explicações espirituais, frutos da tradição 
africana, e racionais misturam-se às questões existenciais e conflitos dos personagens na busca de 
sentido para as suas vidas. 

De alguma forma, a chuva pasmada, contrariando a sua própria característica, levanta 
questões abafadas, remexe em segredos familiares, revela. O autor fala sobre a maneira de perceber 
e de sentir algo desconhecido, insólito, como aquela chuva suspensa e de como essa problemática 
vem para desequilibrar ou desvelar uma estrutura aparentemente harmônica. 

Além disso, as formas dos personagens lidarem com a chuva são também insólitas: o pai 
varre as gotículas de água; a mãe joga terra para cima e diz que está chovendo “grãonizo”; a tia fica 
feliz por não ter que apanhar água no rio, pois basta suspender o balde e apanhar a água e em outra 
situação, atravessa a chuva com a sua sombrinha para não se afogar. 

E o avô? Este, do alto de seu entendimento sobre as coisas da vida e da morte, diz que a 
chuva é obra de Ntoweni, figura mítica responsável pelo nascimento do rio naquela região- o que 
deixa de ser insólito ao compreendermos que no pensamento tradicional africano onde tudo no 
universo se interliga: homens (tanto os vivos quanto os antepassados, animais, vegetais e seres 
inanimados). Assim nos confirmam os antropólogos e pesquisadores africanistas Carlos Serrano e 
Mauricio Waldman: 

O sistema de pensamento tradicional africano entende que tudo no universo se 
interliga. Nessa ótica, é impensável qualquer dissociação entre a pessoa humana e o 
mundo natural. [...] Coerentemente, mantinha-se com o espaço habitado relações 
de reciprocidade e de harmonia. Nessa cosmo-visão, o equilíbrio com o meio 
ambiente não podia ser violado sob pena de provocar, no seio das forças que 
sustentam a natureza, uma perturbação que se voltaria, no final das contas, contra 
os próprios humanos. (Serrano; Waldman, 2007: 138) 
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Ao mesmo tempo em que cria e constrói um universo rico sobre as relações humanas, Mia 
Couto revela alguns aspectos culturais e políticos do seu povo, como na passagem em que a mãe, 
por causa da fumaça, pede uma atitude do marido frente ao dono da fábrica e ele recua 
humildemente. 

Cansada da apatia do marido, a mulher decide falar com o dono da fábrica e leva consigo o 
seu filho. Ela sobe e fica sozinha com ele na sala enquanto o seu filho a espera do lado de fora. 
Questões como a discriminação, as relações de poder são colocadas à mostra ao longo da narrativa 
que insere o dono da fábrica e o seu filho, brancos, em oposição à mulher e ao menino negros da 
aldeia. 

O pai, depois de muita relutância, resolve falar com o rio e vai acompanhado pelo filho. 
Nesse momento, o homem busca reestabelecer a sua sintonia com a natureza para reverter aquele 
evento insólito. Talvez o seu pedido ao rio pudesse ser considerado insólito, se não estivéssemos em 
contexto africano. Ao ser acompanhado pelo filho, fortalecem-se as relações intra-familiares e a 
cultura que serão repassadas através das gerações. 

Após a tentativa da mulher em seduzir o dono da fábrica para que a fumaça causadora da 
chuva suspensa, acabasse, Mia Couto coloca na voz do avô, a lenda de Ntoweni, avó da avó do 
menino, que explica o surgimento do rio naquela região da aldeia. É a história sobre quem é o rio; 
história da criação que faz parte do acervo cultural daquela gente. Como ele mesmo diz: “– Não é 
uma história. É um segredo que corre na família” (Couto, 2004: 37), 

Bem como tentou fazer a mãe do menino, Ntoweni deitou-se com o Imperador das terras 
vizinhas onde havia água em abundância em troca da água para o seu povo, mas o preço era nunca 
mais retornar para a sua terra. Como ela fugiu com uma cabaça de água, acabou sendo morta com 
uma azagaia próximo a sua casa. Nesse momento, a cabaça se espatifou e a água derramou. 
Entretanto, como nos diz a lenda, sua morte não foi em vão: “Mas quando a vasilha se quebrou no 
chão, os céus todos estrondearam e um rasgão se abriu na terra. Das profundezas emergiu um 
rugido e uma imensa serpente azul se desenrolou dos restos da cabaça. Foi assim que nasceu o rio” 
(Couto, 2004: 42-3). 

É esse o rio sofre devido à falta de chuva. Rio que simboliza a fertilidade, a continuação da 
vida. Assim, o autor traça uma comparação entre o avô do menino e o rio quando diz: “O rio 
emagrecera mais que o avô” ou em outra passagem, quando o pai se refere ao avô da seguinte 
forma: “o seu avô vai secar”. 

Muitos são os caminhos de cada personagem traçados por Mia Couto até o desfecho da 
narrativa, quando chove e a água volta a brotar no rio, (re) inaugurando a vida. Cabe sinalizar o 
acontecimento que suscitou toda uma reviravolta na história. Quando o pai do menino até então 
apático desconfia que a mulher o traiu com o homem da fábrica resolve tomar uma atitude- matar a 
esposa. O que acontece é justamente o contrário: na briga, eles acabam se entendendo e retomando 
um relacionamento há muito tempo esmorecido. Ao mesmo tempo, o avô do menino decide fazer a 
sua viagem e pede ajuda ao neto para empurrar a sua canoa até o rio. O neto hesita e é o pai que o 
ajuda a conduzir o avô e sua canoa ao rio. Assim, a relação entre pai e filho começa a ser resgatada. 
O menino conta: 

O verdadeiro motivo de meu pai ter desistido era porque ele se pensava dentro de si 
mesmo. Meu pai estava entupido de si próprio. Ele fora sufocado pelo seu umbigo. 
A solução era arregaçar as mangas e os braços, arregaçar a alma inteira e tomar a 
dianteira sobre o destino. [...] A canoa e mais a viagem fariam a ponte que faltava. 
– A ponte entre o rio e a chuva? – perguntei. 
– A ponte entre eu e você, meu filho. (Couto, 2004: 69-70) 

O avô é deixado no leito seco do rio. Rio que, ao brotar, leva o avô e reinicia um ciclo que é 
lido pelo menino: 
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Assim se cumpre, sem eu mesmo saber, a intenção de meu velho avô: ele queria o 
rio sobrando da terra, vogando em nosso peito, trazendo diante de nós as nossas 
vidas de antes de nós. Um rio assim, feito só para existir, sem outra finalidade que 
riachar, sagradeando o nosso lugar. 
Como ele sempre dissera: o rio e o coração, o que os une? O rio nunca está feito, 
como não está o coração. Ambos são sempre nascentes, sempre nascendo. Ou 
como eu hoje escrevo: milagre é o rio não findar mais. Milagre é o coração 
começar sempre no peito de outra vida. (Couto, 2004: 74) 

Na voz do avô, do pai ou do menino o passado, o presente e o futuro são trabalhados por 
Mia Couto remetendo o leitor ao aspecto fundador da ancestralidade dentro da cultura africana e a 
sua ressignificação através das gerações. 

A chuva pasmada (2004) apresenta-nos o rio, a chuva, a água como metáforas do ciclo da 
vida. A própria dependência natural existente entre o rio e a chuva aponta para isso. Dessa forma, 
uma chuva que não cumpre o seu papel interrompe um ciclo que insiste em acontecer e 
consequentemente, a mudança dos personagens e das suas relações são necessárias para que esse 
ciclo possa ser restabelecido. Nesse sentido, talvez possamos pensar no dinamismo existente na 
cultura, assim como o rio que precisa correr e ser alimentado... 

O livro de Mia Couto ao apresentar uma temática diretamente relacionada à condição 
humana utiliza elementos fantásticos que suscitam nos leitores certas emoções e os leva a refletir 
acerca do mundo em que os rodeiam. A presença da chuva “que pára no meio do caminho”, além de 
surpreender e comover seus leitores modifica profundamente a vida das pessoas que perto dela 
estavam. 

Sabe-se que a escolha do gênero textual é muito importante para a eficácia da transmissão da 
mensagem, já que ela pode não ser compreendida pelos leitores se o gênero textual não lhe for 
propício. Também se sabe como afirma Roland Barthes, teórico da linguagem, em seu livro Aula 
(1996) que qualquer texto é, em verdade, um discurso de poder que pretende persuadir os 
interlocutores, independentemente do fato da mensagem presente nesse texto ser verdadeira ou 
falsa. 

Considerando tais pressupostos, fica mais claro entender porque Mia Couto opta, em muitas 
de suas obras, por utilizar o realismo maravilhoso, gênero que mais facilmente pode expressar 
emoções diante da realidade. Isso é encontrado em A chuva pasmada. 

Além do que até aqui foi apontado, existe nessa narrativa outro ponto que parece contribuir 
de forma substancial: a questão do Tempo: um bem  (ou mal) contra o qual não se pode lutar e que 
na nossa visão ocidental é um fator limitador. Em A chuva pasmada, Couto apresenta um tempo 
cíclico, característico da cultura africana, interrompido apenas temporariamente. Uma chuva que 
não cai interrompe o ciclo de vida daquela comunidade: o avô não pode morrer, o pai não pode 
assumir o seu lugar na família, o menino continua a ser pasmado... É o insólito que se instaura 
desestabilizando as relações e escrevendo essa história. 
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PERCORRENDO O INSÓLITO EM O GATO E O ESCURO1 

Denise Silva dos Santos* 

Não são as coisas que saltam das páginas em direção à criança que as vai 
imaginando – a própria criança penetra nas coisas durante o contemplar, 
como nuvem que se impregna do esplendor colorido desse mundo pictórico. 

(Benjamin, 2002: 69) 

Vivemos atualmente uma época em que, de um modo geral, as pessoas acumulam funções, 
tendo que dar conta de realizar um grande número de atividades em um pequeno espaço de tempo. 
De acordo com o teórico cultural jamaicano Stuart Hall, “O sujeito, previamente vivido como tendo 
uma identidade unificada e estável, está se tornando fragmentado; composto não de uma única, mas 
de várias identidades, algumas vezes contraditórias ou não resolvidas” (Hall, 2006: 12). Por nos 
preocuparmos incessantemente em assumir essa ou aquela identidade, ou ainda em se enquadrar em 
uma delas, deixamos, por vezes, de lado a imaginação, o lúdico e o mágico. 

Porém, percebemos que esses elementos continuam encontrando como lugar de existência 
algumas artes, dentre elas a literatura, sendo mais salientados nos livros destinados às crianças. Isso 
se dá pelo fato de essa ser uma literatura insólita por si só, uma vez que tem como alvo o público 
infantil, leitores especiais sempre atraídos pela fantasia. Vejamos o que nos diz a pesquisadora, 
ensaísta e crítica literária Nelly Novaes Coelho sobre o tema. 

O maravilhoso sempre foi e continua sendo um dos elementos mais importantes da 
literatura destinada às crianças. Essa tem sido a conclusão da psicanálise, ao provar 
que os significados simbólicos dos contos maravilhosos estão ligados aos eternos 
dilemas que o homem enfrenta ao longo de seu amadurecimento emocional. 
(Coelho, 2000: 54) 

Essa ligação com os significados simbólicos dos contos maravilhosos direcionam a 
compreensão de mundo que a criança vai formando ao longo do tempo, além de ser um espaço de 
fantasia também para o adulto. 

Todo esse contexto nos leva a refletir no modo como se dão as manifestações do insólito no 
livro infantil O gato e o escuro (2001) de autoria do moçambicano Mia Couto. Embora muito 
conhecido pela sua escrita voltada para o público adulto, esse autor apresenta uma tríade de livros 
direcionados para outro público. São eles A chuva pasmada (2004), classificado pelo mercado 
editorial como sendo uma obra juvenil; O beijo da palavrinha (2006) e O gato e o escuro, 
direcionados para o público infantil. Sobre a última obra citada debruçaremos o nosso olhar. 

Mia Couto é um dos escritores moçambicanos mais conhecidos no estrangeiro. Filho de 
imigrantes portugueses, nasceu na cidade da Beira, onde, segundo ele, aprendeu a ser menino por 
toda a vida. Talvez por esse motivo a temática da infância seja algo muito recorrente em suas obras 
como ocorre no livro Terra Sonâmbula (1992) que apresenta como enredo a infância do menino 
Muidinga. Foi justamente com esse livro que o escritor ganhou projeção no Brasil. Além dessas, ele 
publicou várias obras entre poesias, contos, crônicas e romances, recebendo por elas inúmeras 
premiações. 

                                                 
1 Este trabalho vincula-se ao Projeto de Pesquisa e Extensão “Literatura infantil e juvenil: perspectivas 
contemporâneas” (cadastro SIGMA-UFRJ 16437). 
* Comunicadora da Sessão “Brincriações literárias de Mia Couto”, que compõe o simpósio “África e insólito: 
entrelaçando saberes na literatura infantil e juvenil”, proposto por Cristiane Madanêlo de Oliveira. 
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Ao observamos sua produção literária, percebemos que nela a escrita engajada com os 
problemas sociais de seu país não é uma obrigatoriedade. Esse comprometimento ao escrever 
muitas vezes é esperado por público e crítica, já que Mia Couto é filho da África, um continente que 
tem seus problemas sociais salientados, além de, com muita frequência, ser tratado de modo 
esteriotipado. Fazendo um movimento contrário a tudo isso, Mia Couto cria Literatura no sentido 
mais amplo da palavra, desenvolvendo temáticas diversas envoltas em sua “proesia”. Com esse 
estilo de escrever, as narrativas desse autor moçambicano subvertem o signo literário, apresentando 
para o leitor uma escrita insólita. Esse caráter insólito não se dá por conta dos temas por ele 
abordados nem pelos personagens que apresenta, mas pela forma como essa abordagem, essa 
modelagem das palavras se dá, fazendo com que sua escrita se encontre no entrelugar, já que não é 
poesia apenas nem prosa simplesmente, mas uma fusão de ambas. 

Em O gato e o escuro, esse escritor nos apresenta como protagonista Pintalgato. Ele é um 
felino que, movido pela curiosidade e desobedecendo às ordens de sua mãe, resolve ultrapassar a 
linha que separa o dia da noite, partindo em direção ao mundo desconhecido. Um narrador em 
terceira pessoa nos leva a uma viagem cheia de mistérios em que o pequeno gato se depara com 
várias situações insólitas. Lá, ele encontra o personagem Escuro, com quem inicia um diálogo do 
qual a mãe gata vem participar posteriormente. Essa conversa, como veremos durante este trabalho, 
será repleta de encanto e ensinamentos. 

Visando evitar a ambiguidade entre a personagem escuro e o escuro em si, ou seja, a 
ausência de luz, a palavra em questão será grafada com letra maiúscula quando se tratar da 
personagem. 

Sendo assim, observemos a maneira como o insólito se apresenta nessa obra infantil de Mia 
Couto, O gato e o escuro. Em seu dicionário, o lexicógrafo Aurélio Buarque de Holanda Ferreira 
apresenta dois significados para o vocábulo “insólito”: 1 – Não sólito, desusado; contrário ao 
costume, ao uso, às regras, inabitual. 2 - Anormal, incomum; extraordinário. (Ferreira, 1986: 951). 
São esses significados que percorreremos durante este artigo, vendo como o sobrenatural rompe o 
equilíbrio estabelecido pelo real. De acordo com Todorov “para que a transgressão da lei provoque 
uma modificação rápida, é cômodo que intervenham forças sobrenaturais; caso contrário, a 
narrativa corre o risco de arrastar-se, esperando que um justiceiro humano se aperceba da ruptura no 
equilíbrio inicial” (Todorov, 2007: 173). Ao mesmo tempo em que essas forças envolvem o leitor, 
podem ser uma das formas de dar “movimento” à narrativa. 

No entanto, não poderíamos deixar de nos ater à ilustração dessa obra, já que nesse livro, 
percebemos que texto e imagem aparecem perfeitamente interligados. A responsável por tamanho 
estreitamento entre a linguagem verbal e a não verbal é a mineira Marilda Castanha. Mostrando 
total domínio de formas e cores, essa premiada escritora e ilustradora nos apresenta em O gato e o 
escuro não apenas desenhos como se fossem uma legenda didática do texto escrito, mas um texto 
complementar ao escrito, construído por imagens. No caso desse livro, segundo ela, a principal 
inspiração foram as imagens que povoavam seus tempos de menina. 

O encontro de traços e cores presentes na obra não nos deixa passivos frente a eles, 
provocando um certo estranhamento. Além disso, as ilustrações presentes no livro apresentam 
traços abertos e com contornos não tão bem definidos que nos convidam a adentrar um universo não 
delineado, mágico, insólito. 

Retornando nossa atenção ao texto escrito, percebemos que seres inanimados ou animais 
apresentando características humanas são recorrentes nas histórias infantis, sendo presença 
marcante principalmente nas fábulas. Nelly Novaes Coelho define fábula com sendo uma “narrativa 
(de natureza simbólica) de uma situação vivida que alude a uma situação humana e tem por objetivo 
transmitir certa moralidade” (Coelho, 2000: 165). Assim como nesse gênero textual, em O gato e o 
escuro, Mia Couto opta por apresentar um animal como protagonista, sendo esse um personagem 
simbólico que vivencia questões humanas, podendo ser visto como uma verdadeira personificação 
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do ser humano. Além disso, assim como nas fábulas, essa narrativa nos traz ensinamentos como 
veremos adiante. 

No caso de Pintalgato, ele aparece como a representação de um ser infantil. A aflição da 
mãe gata nos cuidados com ele se justifica pelo fato de o gato ser ainda um filhote, um “menino” 
como nos diz o narrador:  

A mãe se afligia e pedia: 
– Nunca atravesse a luz para o lado de lá. 
Essa era a aflição dela, que o seu menino passasse além do pôr de algum Sol. 
(Couto, 2008: 10. Grifo nosso) 

Por ser ainda pequenino, Pintalgato desobedece à mãe, o que não nos causa espanto, pois a 
transgressão às ordens é algo que perpassa a infância. As primeiras experiências de desobediência 
normalmente surgem no momento em que as crianças passam a ser mais independentes. A 
proibição acaba se tornando um desafio para elas, aguçando a curiosidade, outra característica 
infantil. Foi justamente esse sentimento que impulsionou Pintalgato que passou a encontrar o 
incógnito na medida em que mergulhou no escuro. Seus olhinhos curiosos, mirando constantemente 
a luz do lado de lá, fizeram com que ele transgredisse as ordens da mãe, dando início à sua aventura 
rumo ao ignorado. 

Chegando lá, o gatinho pôde perceber que nem tudo era da forma que imaginava. Pintalgato, 
nesse momento de sua incursão, percebe, portanto, que tudo que havia no escuro era apenas fruto de 
sua imaginação. Ele se vê como um desbravador, como aquele que vai adentrando mundo afora, no 
desconhecido. Dessa forma, o felino vai revelando para si e para o leitor o que há por trás da 
imaginação, daquela visão mínima que se tem do mundo como um todo. Esse olhar limitado 
começa a se ampliar a partir do momento em que ele se aventura nesse mundo. 

A primeira descoberta do gatinho foi que o Escuro, geralmente temido, era, na verdade, 
sensível e triste. Apesar do caráter insólito dessa descoberta, já que o escuro aparece personificado, 
não há um estranhamento por parte de Pintalgato, como veremos no decorrer deste trabalho. O 
Escuro nos é apresentado nesse texto como um ser infeliz pelo fato de não poder ver nada. Ele se 
acha feio, o que é perfeitamente compreensível, visto que muitas são as pessoas, principalmente as 
crianças, que apresentam um medo frente ao breu. Justamente no momento em que o Escuro está 
lamentando toda a sua situação, a mãe gata dá um grande ensinamento para ele e Pintalgato: “– 
Dentro de cada um há o seu escuro. E nesse escuro só mora quem lá inventamos” (Couto, 2008: 
25). 

Nesse momento, podemos entender o Escuro como símbolo de nossos medos já que cada um 
traz consigo seus próprios receios. Essa e outras falas na sequência narrativa demonstram que 
devemos compreender os nossos temores já que não podemos nos livrar deles. O que se pode fazer 
é aprender a conviver com tais medos para que assim eles possam se transformar de empecilho a 
trampolim, tornando-se algo que nos mova e nos desafie. É exatamente ao vencer os desafios que 
conseguimos o nosso crescimento, assim como sucedeu com o gatinho. A visão simplificada que ele 
tinha da vida se dilatou. Com o conhecimento adquirido, o gato não mais pensará como antes já que 
passa a saber que as dificuldades existem, mas que elas se tornam mais complexas quando as 
preenchemos com o medo e a ignorância. 

O temor pelo castigo após a desobediência é mais um traço da infância presente no 
protagonista da narrativa. Quando a mãe gata encontra Pintalgato conversando com o Escuro ele 
espera que ela o vá castigar já que essa geralmente é a atitude de uma mãe frente à desobediência de 
seu filho. Com o castigo, os pais procuram dar limites a seus filhos, porém, para a surpresa do 
bichano, isso não ocorre. Ao contrário do esperado, a mãe gata ignora o filhote, voltando sua 
atenção para o choramingo do Escuro. 
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Da mesma forma, assim como ocorre com as crianças que têm a fantasia como parte de seu 
“mundo”, o pequeno gato não se espanta frente aos fenômenos insólitos com os quais se depara. O 
primeiro desses fenômenos, já apontado anteriormente, é o encontro do felino com o Escuro. O fato 
de o próprio escuro, que pode ser entendido apenas como a ausência de luz e não como um ser, 
apresentar-se dotado da faculdade da fala não causa ao protagonista nenhuma surpresa. Ao 
contrário, o bichano se põe a ouvir as queixas e tristezas do Escuro. Esse diálogo é interrompido 
pela chegada da mãe gata que toma o lugar do filhote, passando a conversar com o Escuro. Ele, 
além de palavras, recebeu carinho da mãe gata até que adormeceu. Quando despertou, metade do 
seu corpo brilhava como um arco-íris, mas esse fato, também insólito, não causa estranheza ao 
pequeno gato. 

Segundo Chevalier e Gheerbrant em seu Dicionário de símbolos, “o arco-íris é geralmente 
anunciador de felizes acontecimentos ligados à renovação cíclica” (Chevalier; Gheerbrant, 2008: 
78). Sendo assim, o fato de metade do corpo do Escuro se apresentar brilhante como um arco-íris 
pode ser visto com sinônimo de alegria pelos carinhos recebidos da mãe gata, mas também pode ser 
relacionado a um acontecimento feliz que virá logo a seguir. A fim de consolá-lo por se sentir tão 
marginalizado, a mãe gata convida o Escuro para ser seu filho, o que o deixa surpreso. 

Após alguns questionamentos por parte dele pelo fato de não ser um gato, algo curioso 
ocorre. Nesse momento “o escuro sacudiu o corpo e sentiu a cauda, serpenteando o espaço. Esticou 
a perna e viu brilhar as unhas, disparadas como repentinas lâminas” (Couto, 2008: 32). De um nada, 
o escuro passa a um ser, e mais que isso, passa a ser o novo “irmão” de Pintalgato. Mais uma vez, 
um acontecimento sobrenatural não causa espanto ao felino a não ser pelo fato dele ganhar um 
“irmão”. 

Para o personagem em questão, esse comportamento da mãe causou estranheza e um certo 
ciúme, reações também possíveis de serem percebidas entre os pequeninos. Isso pode ser 
claramente observado quando ele se refere ao Escuro como sendo “isso aí”, em vez de chamá-lo 
pelo nome. Muitas crianças veem a chegada de um irmão como um acontecimento que provoca 
ansiedade já que a atenção dos pais tente a se voltar para o mais novo, como ocorre com Pintalgato 
e o Escuro. Sendo assim, o fato de esse novo irmão de Pintalgato ser o próprio Escuro realça a visão 
do escuro como representação de nossos medos frente a uma situação desconhecida e 
desconfortável. 

Outro acontecimento que pode ser visto nesta obra como uma manifestação infrequente é o 
motivo pelo qual houve a mudança da cor do pelo do gato. No início da história, o narrador nos 
conta que essa mudança se dá mediante um susto. No entanto, ao longo da narrativa percebemos 
que as patas dianteiras de Pintalgato ficam pretas quando ele atravessa a linha para além do pôr de 
algum Sol. Só depois disso, o protagonista resolve passar todo o seu corpo para além da fronteira e 
nesse momento seu pelo ficou todo preto. O que assusta o gato não é o modo insólito como a 
mudança ocorreu e sim o fato dele não se enxergar em meio à escuridão. 

Além disso, o próprio fato de felinos – mãe e filhote – falarem já é por si só um dado sobre-
humano, porém devidamente esperado e aceito dentro de uma narrativa voltada para o público 
infantil, como já foi referenciado anteriormente. O ambiente criado para o desenrolar da história 
permite, sem estranhamento inclusive para as crianças, que tanto seres inanimados quantos animais 
possam aparecer com características humanas. 

Desviando o nosso olhar do gato e observando mais atentamente a figura materna 
representada pela gata, percebemos que essa é quem auxilia diretamente Pintalgato em sua aventura 
de descobertas. Ela aparece como figura protetora de seu filhote, demonstrando-se cuidadosa e 
dando conselhos para ele. Apesar de proibir Pintalgato de se aproximar do mundo desconhecido, 
pedindo que ele nunca atravessasse a luz para o lado de lá, a gata intervém após a desobediência do 
filhote. Ao encontrar Pintalgato, mesmo tendo dirigido a sua atenção mais intensamente para o 
Escuro, o ensinamento que a mãe gata dá envolve a ambos. Ela se mostra uma mãe muito carinhosa 
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também com o novo “filhote” que revela seus sentimentos de inferioridade através da seguinte 
interrogação: “Então por que não figuro nem no arco-íris?” (Couto, 2008: 25). Dona gata, diante 
disso, interfere e diz: “Você figura no meu arco-íris” (Couto, 2008: 25). Com o uso do pronome 
possessivo “meu”, a gata demonstra ao Escuro o quanto ele é importante e amado por ela. 

Ainda atenta às queixas e tristezas do Escuro, a mãe gata lhe diz: “- Pois eu dou licença a 
teus olhos: fiquem verdes, tão verdes que amarelos” (Couto, 2008: 22). É a partir desse momento 
que tudo passa a “clarear” para o gatinho e o Escuro. Os olhos do Escuro, antes pretos, passam a 
verdes, a cor que simboliza a esperança. Sendo assim, o Escuro ouve a voz da mãe gata e permite 
que seus olhos fiquem verdes e mais ainda, que cheguem ao amarelo. Sendo o verde uma cor 
secundária e o amarelo uma cor primária, pode-se associar essa passagem do verde para o amarelo 
como sendo uma intensificação da esperança do Escuro em se tornar aceito pelas pessoas. 

Porém, antes disso encontramos o amarelo na própria pelagem do gato que, segundo o 
narrador, antes da mudança insólita para o preto tinha tanto as malhas quanto as pintas amarelas. 
Chevalier e Gheerbrant nos apresentam em seu Dicionário de símbolos a seguinte definição para o 
verbete amarelo: “Intenso, violento, agudo até a estridência, ou amplo e cegante como um fluxo de 
metal em fusão, o amarelo é a mais quente, a mais expansiva, a mais ardente das cores, difícil de 
atenuar e que extravasa sempre dos limites em que o artista desejou encerrá-la” (Chevalier; 
Gheerbrant, 2008: 40). Intenso e extravasaste são qualificações certamente ajustáveis a Pintalgato 
que não tem medo do desconhecido, assim como não se intimida diante do insólito. 

O amarelo aparece noutro momento nessa obra de Mia Couto. Ao final da narrativa, 
percebemos que o encontro entre Pintalgato e o Escuro parece não ter passado de um sonho. Porém, 
ao acordar e olhar para a mãe, o gatinho percebe que os olhos dela também se amarelavam, ficavam 
claros e luminosos ante a luz. O gato fixa sua atenção nessa luminosidade, e percebe uma estreitinha 
fenda preta nos olhos da mãe gata. É curioso notar o que o gatinho consegue enxergar através dessa 
fenda. Por ela, o pequeno animal vê um gato preto enroscado do outro lado do mundo, encerrando 
assim a narrativa com essa visão. Isso pode nos sugerir que outro gato também impulsionado por 
sua curiosidade, característica própria da criança como dito anteriormente, se aventurou a 
descortinar um “outro mundo”, e descobrir o que lá havia. O verbo escolhido pelo autor, enroscado, 
nos permite pensar que o desvendar vivenciado por esse novo animal não se dará facilmente, já que 
o verbo em questão nos remete a embaraços. No entanto, as dificuldades são desafios que esperam 
ser vencidos. 

Mia Couto faz um jogo com o leitor através da forma como é feita a passagem do sonho 
para a realidade, tornando ambíguos os acontecimentos. Por um lado o fato de se tratar de um sonho 
faz com que haja uma explicação humana, sólita, para os fatos ocorridos. Por outro lado, quando 
acordado o bichano vê através da fenda preta dos olhos da mãe um outro gato em uma situação 
semelhante à vivida por ele durante o sonho, o que não permite uma explicação baseada no real. 
Isso nos deixa um pouco incertos quanto ao limite entre o sobrenatural e o natural. Será que tudo 
aquilo foi realmente um sonho do gatinho e a visão que ele teve fruto de sua imaginação? Será que 
Pintalgato realmente viveu todos aqueles fatos, mas por serem insólitos ele achou que estava 
sonhando? Como um artesão das palavras, o autor deixa essa questão em aberto para a interpretação 
do leitor. 

Por ter o imaginário muito aguçado vivendo em um “universo de fantasia”, os 
acontecimentos insólitos presentes nos textos não são inquietantes para a criança, e sim tratados 
como algo natural que não causa surpresa. Sendo assim, esse contato com tais fatos é enriquecedor 
para a criança, contribuindo em sua formação enquanto pessoa e também na relação que ela tem 
com o mundo a sua volta como nos diz o prestigiado psicólogo austríaco especialista em psicologia 
infantil Bruno Bettelheim: 

Exatamente porque a vida é frequentemente desconcertante para a criança, ela 
precisa ainda mais ter a possibilidade de se entender neste mundo complexo com o 
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qual deve aprender a lidar. Para ser bem sucedida neste aspecto, a criança deve 
receber ajuda para que possa dar algum sentido coerente ao seu turbilhão de 
sentimentos. Necessita de idéias sobre a forma de colocar ordem na sua casa 
interior, e com base nisso ser capaz de criar ordem na sua vida. (Bettelheim, 1980: 
13) 

O contato com o sobrenatural através da literatura infantil oferece novas possibilidades para 
o imaginário das crianças, além de ajudá-las a lidar com a realidade através do simbólico presente 
nas situações insólitas contempladas nas narrativas de tal literatura. 

Além disso, as manifestações do insólito podem ser vistas como uma fonte de 
maravilhamento e de reflexão pessoal não apenas para as crianças. Essa afirmativa pode ser 
comprovada visto que o insólito está presente não só na literatura infantil, mas também em 
literaturas voltadas para outras faixas etárias, podendo ser observado ainda em outras artes como a 
cinematográfica, por exemplo. Mia Couto, em O gato e o escuro, possibilita reflexões e 
aprendizados frente ao mundo real sem lançar mão de pedagogismos e didatismos. Não podemos 
perder de vista que o papel do sobrenatural, maravilhoso, incomum, etc não é apresentar à criança 
uma receita de saber. Antes, a literatura que apresenta elementos insólitos é uma re-criação que 
fertiliza o imaginário do leitor. 

Continuemos semeando maravilhamentos em nossas mentes através da literatura, partindo 
do sólito, dando espaço ao insólito, assim como as crianças, penetrando em cada página e se 
impregnando com as belezas que essa arte pode nos apresentar. Seja sólito, seja insólito, que a 
nossa preocupação esteja em se deixar chamuscar pelas faíscas encantadoras da literatura. 
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TODO BEIJO QUE É INSÓLITO DESÁGUA NO MAR1 

Ramon Gilaberte Ramos* 

Livres dos nomes as coisas ficam distantes, misteriosas 
(Ramos) 

 
A poesia quando chega não respeita nada. 

(Gullar) 

No fundo do fundo, a protagonista deste Beijo da palavrinha (2006), Maria Poeirinha, mora 
com seus pais e irmão, numa aldeia tão interior, o que a impossibilitava de ver o mar, contentando-
se apenas com um rio sem fim nem foz. Dentro da sua miséria, Poeirinha não alçava grandes sonhos 
em seus voos, pelo contrário, seus sonhos eram mais de areia do que castelos, simples de exigência 
matéria; porém ricos e densos na esfera poética. Vontade de se converter em rio traduz sua ânsia 
pela calma e paz inexistentes ao seu redor, bem como mostra o quão forte era sua necessidade (mais 
que um sonho) de conhecer o mar. Nem divagar sonhambulante ela podia, logo a realidade a 
chamava de volta, com areias quentes secando seus rios pés em chão. 

Uma doença de extrema gravidade fez com que a menina ficasse íntima da morte; tal 
situação impulsionou o tio Jaime Litorâneo a ordenar que fosse levada à costa, para que o mar a 
curasse: “Para que ela renascesse tomando conta daquelas praias de areia e onda. E descobrisse 
outras praias dentro dela” (Couto, 2006: 11). O mar como medicina de cura se mostra como 
alternativa para uma família humilde de raras possibilidades, porém tio Jaime deixa escapar a 
importância maior: descobrir outras praias dentro dela. Pela extrema fraqueza a viagem não poderia 
acontecer. 

O irmão Zeca Zonzo, quase que de repente, assume a dianteira para tratar da irmã, de modo 
nada convencional, o que gerou reprimenda dos mais velhos. Quando os pais mandam o garoto 
deixar a irmã sossegada, para que pudesse respirar – julgando o ato do garoto uma insensatez –, a 
palavra do menino é desconsiderada a partir do instante em que ele próprio já é considerado maluco 
das idéias, ou zonzo. “Os pais chamaram o moço à razão: ele que poupasse a irmã daquela tontice e 
que a deixasse apenas respirar” (Couto, 2006: 18). 

A insólita ideia de Zeca se baseava na apresentação do mar à Poeirinha por meio das letras 
da palavra MAR. Ele fazia uma incomum dança de dedos em que a menina ia, aos poucos, sentindo 
as ondas do “m”, os voos do “a” e a rigidez do “r” que finda essa palavra. Tocando as sombras e 
praticamente estando em contato com as águas marinhas, Maria Poeirinha vivenciou uma poética 
experiência proveniente das ditas doideiras de seu irmão. 

Os adultos não se deram o trabalho de buscar a compreensão sobre a atitude de Zeca, pois 
como ele já era zonzo, suas atitudes também eram. Engano comum não somente nessa sociedade 
familiar da obra de Mia, como nas sociedades em geral em que se julga o discurso pelo discursador. 

Não somente as palavras, como o dentro pela aparência, principalmente na atualidade, já que 
a maioria das sociedades se tornou superficial e baseada nas ditas primeiras impressões. Assim, 

                                                 
1 Este trabalho vincula-se ao Projeto de Pesquisa e Extensão “Literatura infantil e juvenil: perspectivas 
contemporâneas” (cadastro SIGMA-UFRJ 16437). 
* UFRJ. 
Comunicador da Sessão “Brincriações literárias de Mia Couto”, que compõe o simpósio “África e insólito: entrelaçando 
saberes na literatura infantil e juvenil”, proposto por Cristiane Madanêlo de Oliveira. 
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antes de entender um alguém pelas atitudes, julga-se pelo rótulo, sem ao menos saber o líquido que 
está embalado. A dita “palermice” de Zeca era fruto do olhar incompreensivo dos pais no tocante às 
atitudes do menino. Para os familiares, ele tinha atitudes incomuns, não-habituais às costumeiras 
daquela suposta idade, por isso julgavam-no confuso, com as idéias voando como “balões em final 
de festa” (Couto, 2006: 3). 

O discurso do (considerado) louco não é aceito à circulação como o dos demais, inclusive 
nesta sociedade familiar; “pode ocorrer que sua palavra seja considerada nula e não seja acolhida, 
não tendo verdade nem importância” (Foucault, 2006: 10-1), como destaca o filósofo francês 
Michel Foucault.  

Desconsiderar a validade do produto, apesar do ato – resultado e criação –, comprova o 
pensamento da ausência de razão devido à insensatez, o que não necessariamente acontece de fato. 
Pensar por linhas tortas pode produzir – e produz – frutos sólidos enquanto raciocínio, ainda que a 
origem desse algo surpreenda os céticos. Supreendem-se, principalmente, os esforçados escritores 
de linhas retas cujos rabiscos não atingem o semelhante fim, mesmo que o meio exista logicamente. 
São os que catam trigo no sertão de Guimarães, em que “pão ou pães, é questão de opiniães” (Rosa, 
2001: 24). 

Não só na literatura lida e na escrita a desrazão impera como louca; ou seriam os loucos 
aqueles eternos dotados de literatura? Especiais, com certeza, porém utilizar o adjetivo de forma 
negativa ou pejorativa cerca o delimitado grupo de determinados conceitos, sejam pré, pós ou now. 
Só valeria a loucura na música, literatura ou poesia? Quão real precisam ser esses três exemplos 
para mostrar que o poder de uma palavra, de um discurso aparentemente insólito, é até mais 
imponente que os ditos sãos pensamentos? De que adianta Clarice dizer: “Perco a consciência, mas 
não importa, encontro maior serenidade na alucinação” (Lispector, 1998: 21), se quem a está lendo 
o faz em ritmo diferente ou adverso? 

Da mesma maneira que a leitura de certos discursos literários não é feita para se administrar 
com lógica (como alguns de Clarice e Guimarães), o instante de gravidade suprema em que se 
encontrava Maria Poeirinha não mais suportava razões ou obviedades. O alívio em busca do mar 
aconteceu somente por meio da suposta insanidade de Zeca Zonzo, mostrando-se o mais capaz de 
lidar com a situação, em busca de uma resolução. 

As palavras poético/literárias foram feitas para o leitor se tornar conivente com sua fruição 
estética, num ambiente em que a desrazão faz mais sentido do que a sintaxe, ou até mesmo do que a 
significação vocabular. As demais palavras — consideradas comuns — são a língua fascista que 
Barthes recrimina, que impõe significados fixos aos significantes, obrigando o discurso a se tornar 
oprimido à palavra. “Falar [...] não é comunicar, [...] é sujeitar” (Barthes, 1996: 13); é impor ao 
interlocutor aquela informação passivamente, sem direito de re-interpretar significantemente. 

É obrigar o leitor deste artigo/comunicação (ou o rótulo qualquer) a entender o que o autor 
(vulgo eu) quer passar sendo refém de uma rede de signos – as palavras do léxico – e seus 
significados impregnados. Ambos são vítimas da língua: os interlocutores de tais informações. 
Falar, na língua comum, é obrigar. 

A atitude de Zeca Zonzo – ao levar o mar em direção à Maria Poeirinha somente por 
intermédio das letras formadoras da palavra – mostra o que eram as palavras e as letras para o 
garoto. Uma pessoa considerada “normal” (dentro da estória) abriria o Houaiss para ilustrar, com 
um desenho exemplificador, a definição “extensão de água salgada, de dimensões relativamente 
limitadas, isolada em maior ou menor grau da massa oceânica principal”. Enquanto isso; no 
discurso poético, literário e zonzo de Zeca; “mar” se torna ondas, aves, voos e pedras; visto 
insolitamente pelos oprimidos da língua que não enxergam além de letras e palavras. 
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O escritor argentino Jorge Luís Borges explica o enxergar por além das palavras, versando 
suas prosas em ofício: “Afinal de contas, o que são as palavras? As palavras são símbolos para 
memórias partilhadas. Se uso uma palavra, então vocês devem ter alguma experiência do que essa 
palavra representa. Senão, a palavra não significa nada” (Borges, 2000: 122). 

Tanto a palavra quanto as letras que a compõem não podem ser somente o significante 
vazio, devem despertar algum outro significado além daquele previsto e fixo em sua forma. Esse é o 
método de entender as palavras como metáforas, de modo que o interlocutor a quem se dirija 
também se torne ativo do discurso ao captar outro significado vindo da mesma palavra. Zeca Zonzo 
despertou em Maria Poeirinha a visão pela letra, mais profunda até do que a palavra como viagem 
para outro ambiente. O garoto não impôs o seu discurso à irmã; deixou-a adquirir um discurso 
próprio – por meio de interpretações e símbolos – a partir de um beijo insólito numa palavra, rugosa 
e líquida ao mesmo tempo, chamada “mar”. 

A palavra democrática é esta no meio da Literatura, é a palavra que Mia Couto vozea por 
Zeca Zonzo, é a palavra que indaga sua forma e seu significado. Esta palavra é poesia, também 
formadora de discursos, porém vista com desconfiança (talvez pelo não entendimento pleno) por 
quem saboreia a imposição paladar de vocábulo. Quando a poesia não está vestida a rigor – passeio 
completo –, não é compreendida pela ausência de sua forma ou ambiente. Se a poesia não vem em 
versos, ou rotulada como “Livro de poemas”, pode – e costuma – ser vista como incomum. Se 
pensarmos a mediocridade existente nas sociedades, tanto no pensamento quanto na produção 
supostamente literária, esta palavra realmente está mais para insólita do que para pedra, pois as 
mentes pequenininhas não conseguem entender ou distingui-la. 

O conceito de o que seria ou não insólito parte, então, principalmente de um determinado 
olhar cujas experiências indicarão aquilo que é normal ou anormal. Aos pais e ao tio Jaime, as 
atitudes de Zeca eram insólitas, pois não condiziam com as que eles ditariam usuais a uma criança; 
porém, para o próprio Zeca Zonzo, suas atitudes eram naturais, visto que eram guiadas por seu 
instinto poético. Desse modo, nota-se que o ponto de vista é o fator determinante para considerar 
algo insólito, só que as crianças geralmente são oprimidas pelos adultos, que não se auto-julgam 
fora do habitual. 

Após a repreensão inicial, a família das crianças embarca na poética travessia rumo ao mar 
de Zeca Zonzo, compreendendo a lógica do que antes era dita insólita:  “E sorriram os dois, perante 
o espanto dos presentes. Como se descobrissem algo que ninguém mais sabia. E não havia motivo 
para tanto espanto” (Couto, 2006: 19); “O tio Jaime Litorânio, lágrima espreitando nos olhos, disse: 
/ – Calem-se todos: já se escuta o marulhar!” (Couto, 2006: 24). 

Por isso, a caracterização do menino como “desprovido de juízo” demonstra a anterior 
incapacidade de enxergar a poesia dentro do garoto, que o guiava em suas criações. A atitude 
didática de Zeca ao conduzir a irmã pelas letras líquidas até chegar ao mar se apresenta de modo 
raro pela pequena idade do menino comparada à tamanha habilidade professoral. Além de não 
oprimir a menina com obviedades de definição, utilizou-se da criatividade discursivo-imagética 
para a garota fantasiar sua intenção e alcançar, mesmo que insolitamente, o mar. 

Apesar de todos os esforços poéticos de Zonzo, fazendo Poeirinha descobrir seu mar, suas 
letras, suas praias, suas viagens e interpretações; a menina foi levada pela correnteza para a morte. 
Morte comum pelo modo natural de rompimento com a vida, porém definitivamente insólita pelo 
processo de durante como ocorreu a da menina. 

Sem poder de cura, mas com a possibilidade de alegria antes inexistida, palavra pequena, 
porém possibilitadora de algos interiores dentro de cada um. Dentro de Poeirinha, um sonho 
realizado de mar por afluentes tortos nesta paliativa palavra, mesmo que tão inha. 
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Diante dessas idas e vindas, não basta a palavra crua, nua. É preciso a palavra puta; que se 
transforme em um novo bicho a cada instante, que crie loucuras nas fantasias alheias, que tire 
autores e leitores do ostracismo diário deste previsível cotidiano. A língua é minha prostituta, 
porque com ela eu faço o que quiser. Só assim ela será eternamente escrava do meu discurso. 
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O INSÓLITO EM RELATOS DE NÉSTOR PERLONGHER 

Antonio Andrade∗ 

Para Gilles Deleuze e Félix Guattari, os três erros “que se cometem em relação ao desejo 
são: a falta, a lei e o significante” (Deleuze; Guattari, 1966: 116). Parece-nos, paralelamente, que 
esses mesmos erros se cometem em relação ao neobarroco. Ou seja, em geral, a grande maioria das 
digressões teórico-interpretativas feitas a partir da escrita barroca percebida em muitos autores 
contemporâneos baseia-se sob um ponto de vista psicanalítico de leitura. Isso faz, novamente 
tomando de empréstimo as palavras de Deleuze e Guattari, “da falta, já não uma privação mas um 
lugar vazio, da lei, já não uma ordem mas uma regra do jogo, do significante já não um sentido mas 
um distribuidor” (Deleuze; Guattari, 1966: 116). E na contramão dessas interpretações que 
associam o neobarroco ao erotismo, tal como o faz Severo Sarduy (1979), por exemplo, poderíamos 
dizer que tal ponto de vista resulta na desvinculação do desejo como fator fundamental para a 
produção desses discursos. 

E por que essa questão é relevante para se compreender a tensão entre o sólito e o insólito na 
produção neobarroca, e mais especificamente, na obra do escritor argentino Néstor Perlongher? De 
maneira prática, acreditamos que não se pode explicar o insólito da estética neobarroca apenas por 
meio da ênfase na proliferação do significante, em outras palavras, na possibilidade de uma semiose 
infinita, o que já constitui um lugar-comum. A constatação do efeito do insólito através de tal 
observação estilística pauta-se, primeiramente, sob o critério moderno de autonomia do objeto 
estético, critério este que faz da revolução poética proposta por Stéphane Mallarmé uma espécie de 
bandeira ou de manifesto. O texto como fruto das “subdivisões prismáticas da Idéia”: “A ficção 
assomará e se dissipará, célere, conforme à mobilidade do escrito, em torno das pausas 
fragmentárias de uma frase capital desde o título introduzida e continuada” (Mallarmé Apud 
Campos, 2002: 151). 

Esse paradigma de definição da literatura encontra-se, por exemplo, defendido nas palavras 
de Antonio Candido, no ensaio “O direito à literatura”, em que o grande crítico brasileiro afirma: 

Toda obra literária é, antes de tudo, uma espécie de objeto, de objeto construído; e, 
enquanto construção, seu poder humanizador é grande. 
De fato, o poeta ou o narrador, quando elaboram uma estrutura, nos propõem um 
modelo de coerência, gerado pela força da palavra organizada. (Candido, 1995: 
157-81) 

Esse tipo de explicação tenta dar conta de uma possibilidade realmente incalculável de 
significação, combinatória imprevisível, que faz da literatura um jogo, ou como vimos, um modo de 
organização diferente do real e da linguagem cotidiana, mas que, ainda assim, mantém uma força de 
coerência ou de verossimilhança. E é essa força o que, para Candido, nos faz superar o caos 
absoluto da linguagem e organizar a nossa mente e os nossos sentimentos: humanizando-nos, 
dando-nos um solo, salvando-nos do insólito. 
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O contrário desta atitude moderna, estruturalista, é o que começará a pregar o pós-
estruturalismo. Para Jacques Derrida, por exemplo, a “coisa literária” constitui uma das forças de 
significação mais insólitas da nossa cultura. E a obsessão em se desmascarar a estrutura do texto 
literário – ou da própria história da literatura, ambos considerados como objetos totalmente 
apreensíveis – vai contra a própria natureza inquietante da linguagem. Também vai contra a 
operação crítica por excelência, que, ao solicitar o texto, o faz sacudir “com um abalo que atinge o 
todo” (Derrida, 2002: 16). Para Derrida, a solicitação estruturalista, quando se torna metódica, 
apenas cria uma ilusão de liberdade técnica, reproduzindo, na verdade, “uma solicitação do ser, uma 
ameaça histórico-metafísica dos fundamentos” (Derrida, 2002: 16). Portanto, é preciso que o crítico 
se desloque ou tenha o seu próprio lugar histórico abalado para que tal liberdade seja garantida. 

Acreditamos que essa seja uma questão igualmente capital para a crítica de Deleuze e 
Guattari em relação à psicanálise, sobretudo em relação ao “freudismo”. Em O anti-édipo: 
capitalismo e esquizofrenia, o que se propõe é exatamente um movimento de deslocamento do 
analista e um abalo da base sobre a qual toda a teoria psicanalítica vem se consolidando: o 
complexo de Édipo. Para estes autores “O analista edipiano impõe a todas as sínteses do 
inconsciente uma utilização transcendente que permite a sua conversão” (Deleuze; Guattari, 1966: 
117). É claro que, nesse processo, a psicanálise representa apenas uma das forças institucionais que 
edipianizam, isto é, culpabilizam e castram o inconsciente. A contraproposta de Deleuze e Guattari 
a esse tipo de análise edipiana seria o que eles chamam de “esquizo-análise”, cujo problema prático 
é “o da inversão contrária: devolver às sínteses do inconsciente a sua utilização imanente” 
(Deleuze; Guattari, 1966: 117). 

Essa operação se coaduna à nossa proposta de leitura dos contos de Perlongher reunidos na 
coletânea Papeles insumisos. Pois neles a tensão entre o sólito e o insólito se verifica não apenas 
pela duplicação da tensão mallarmeana entre caos e ordem, naufrágio e constelação, como um 
problema restrito do “lance de dados” da escrita poética. Tampouco deve ser compreendida no 
campo exclusivo e limitativo da triangulação do Édipo – resumido à eterna teia de aranha do 
“papai-mamãe-eu” – que a psicanálise freudiana tenta impingir ao inconsciente. De outro modo, 
acreditamos que o insólito advém de algo que está fora, de algo que é exterior à suposta estrutura da 
linguagem literária e à suposta armação edipiana do inconsciente. Para Derrida (2002: 52) “A 
escritura é a saída como descida para fora de si em si do sentido”.  

No entanto, até um crítico da estirpe de Sarduy, como já apontamos en passant, fornece-nos 
uma falsa pista interpretativa, ao afirmar que 

a linguagem barroca compraz-se no suplemento, na demasia, na perda parcial de 
seu objeto. Ou melhor: na busca, por definição frustrada, do objeto parcial. O 
“objeto” do barroco pode especificar-se: é esse que Freud [...] [chama] o objeto 
parcial: seio materno, excremento – e sua equivalência metafórica: ouro, matéria 
constituinte e suporte simbólico de todo barroco (Sarduy, 1979: 176), 

visto que, tal como a análise edipiana, faz o insólito barroco / neobarroco se converter em 
uma estrutura legível. Faz a noção pós-estruturalista de “perda do objeto” tornar-se o próprio objeto. 
A falta pela falta, o vazio como o único espaço, a perda como o que motiva o signo ao excesso e ao 
desperdício. Com isso, a falta passa a ocupar o lugar do desejo, esmagando assim “a produção 
desejante, que” – segundo Deleuze e Guattari (1966: 116) – “fica reduzida a uma produção de 
fantasma; mas o signo não produz fantasmas, ele é produção de real e posição de desejo na 
realidade”. 

Desse modo, o inconsciente deve ser entendido como uma abertura para o mundo, onde os 
fluxos do desejo estão sempre em processo de produção contínua e de codificação / recodificação, 
quer dizer: em trânsito permanente de territorialização e desterritorialização. É importante assinalar 
que o insólito, na obra de Perlongher, nasce a partir dessa abertura, constituindo assim um lugar 
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insondável justamente por se dar no meio de um movimento de desterritorialização que se 
empreende ao mesmo tempo fora e dentro do texto literário. 

O que queremos dizer realmente é que a produção discursiva perlongheriana, não só em sua 
poesia mas também em sua narrativa de ficção, estabelece uma conexão com a realidade, com a 
experiência sócio-histórica argentina de sua época. Mas, decerto, esse tipo de conexão recupera não 
o conceito clássico de engajamento, que entende a atividade literária como denúncia dos modos de 
exploração social, e sim a idéia de militância que se sustenta na “esquizo-análise” de Deleuze e 
Guattari: a de desvelar o inconsciente libidinal do campo social, que coexiste mas não coincide 
necessariamente com a ideologia e “com o que os investimentos pré-conscientes ‘deviam ser’” 
(Deleuze; Guattari, 1966: 108). 

Na esteira dessa colocação, podemos refletir sobre o insólito em Perlongher a partir da 
mesma clave sob a qual a esquizo-análise compreende o desejo: como uma produção. Isso significa 
que entendemos aqui o insólito como um tipo de procedimento que, ao contrário da leitura canônica 
estruturalista, não se investiga para chegar ao conhecimento total do seu “fim” – se é que se pode 
falar em fim –, isto é, do seu efeito de sentido: na verdade, reside no leitor o maior jorro proliferante 
da obra neobarroca. Para Deleuze e Guattari (1966: 110), 

ler um texto nunca é um exercício erudito à procura dos significados, e ainda 
menos um exercício altamente textual à procura de um significante, mas é uma 
utilização produtiva da máquina literária, uma montagem de máquinas desejantes, 
um exercício esquizóide que consegue libertar o poder revolucionário do texto. 

Dessa forma, o procedimento afeta o leitor. E a leitura crítica tenta avaliar o alcance político 
criado pelo choque deste afeto e pela violência desta desterritorialização. 

Vale a pena ressaltar que perseguirmos esse procedimento, embora apressadamente, em 
cinco narrativas ficcionais de Perlongher e observamos que cada uma delas representa uma variante 
de interesse. Entretanto, pelo tempo reduzido que temos, vamos nos deter apenas na leitura do conto 
mais polêmico e conhecido deste escritor, intitulado Evita vive. 

Neste conto, vários elementos se unem para a composição do insólito, dentre os quais 
destacamos: a mescla entre memória histórica e ficção, a configuração de uma voz narrativa 
transgenérica no sentido de gênero textual e sexual simultaneamente, a presença de uma 
discursividade que circula entre a atmosfera do mito (do milagroso) e da marginalidade, a forte 
ambigüidade erótica da linguagem adotada pelos narradores (em plural, vide que se trata, na 
verdade, de três mini-contos em separado). Todos esses elementos são, como já dissemos, auxiliares 
de uma estratégia discursiva que tenta subverter a imagem mitificada de Evita, fazendo-a ressurgir 
como uma prostituta drogada em meio a outras personagens, todas elas metidas em um ambiente 
marginal. Por meio deles, o procedimento do insólito aí encena uma “disjunção inclusiva” – 
retomando ainda um conceito de O Anti-édipo – entre a crença popular surpreendente, quase 
religiosa, na consigna peronista “Evita vive” e a descrença em relação à fala anacrônica de um mito 
já desconstruído para uma outra boa parcela da sociedade. Não à toa, o aparecimento de Eva em 
cada um dos textos vem sempre cercado de espanto, produzido pela consciência da sua morte, 
contudo, após o espanto, passa a provocar uma dúbia reação nos seus interlocutores, que ao mesmo 
tempo sentem dúvida e encantamento. Isso ocorre, por exemplo, no primeiro relato quando Evita 
tenta convencer o narrador, neste caso uma “marica” da região portuária de Buenos Aires com 
quem havia compartilhado os favores sexuais de um marinheiro negro chamado Jimmy, a 
acompanhá-la ao céu: 

Después al otro día ella se quedó a desayunar y mientras Jimmy salió a comprar 
facturas, ella me dijo que era muy feliz, y si no quería acompañarla al Cielo, que 
estaba lleno de negros y rubios y muchachos así. Yo mucho no se lo creí, porque si 
fuera cierto, para qué iba a venir a buscarlos nada menos que a la calle 
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Reconquista, no les parece... pero no le dije nada, para qué; le dije que no, que por 
el momento estaba bien así, con Jimmy (hoy hubiera dicho “agotar la experiencia”, 
pero en esa época no se usaba), y que, cualquier cosa, me llamara por teléfono, 
porque con los marineros, viste, nunca se sabe. (Perlongher, 2004: 62) 

Vemos aí que ocorre um deslocamento paródico da imagem da Eva sublimada e santificada 
pelo regime peronista, misturando-se em sua argumentação o discurso religioso e o desejo 
promíscuo. O narrador, ao mesmo tempo em que não aceita os argumentos da “personagem” Evita, 
não refuta como inverossímil a sua presença reencarnada. É interessante notar que todo o texto 
reproduz uma lógica e, simultaneamente, uma forma de investimento libidinal populares. Talvez 
isso queira garantir que a formação do insólito, como procedimento narrativo principal aí, 
represente a deriva de um lugar de fala fortemente constituído na cultura política e literária 
argentina: lugar este que entroniza narrativas de cunho moralizante – como a da morte e do 
sacrifício de Eva Duarte –, ao passo que marginaliza e segrega os desejos e as narrativas populares. 
Notemos, a este propósito, a utilização aí da expressão “agotar la experiencia”, que se tomada em 
seu sentido literal, nos remete à questão benjaminiana da destruição da experiência, o que, ao fim e 
ao cabo, indicia um processo de destruição dos lugares consabidos de autoridade. Sobre este tema, 
Giorgio Agamben chega a afirmar que “hoje ninguém mais parece dispor de autoridade suficiente 
para garantir uma experiência, e se dela dispõe nem ao menos o aflora a idéia de fundamentar em 
uma experiência a própria autoridade” (Agamben, 2005: 23). 

Nesse sentido, é fundamental chamar atenção ainda para o movimento de desedipianização 
que a figura de Evita sofre neste e em outros textos de Perlongher. Pois neles o fato de a imagem da 
primeira-dama manter o significado materno que se incorporou à memória do povo argentino, não 
impede que seu corpo se ofereça ao erotismo, à promiscuidade e às drogas, livre de qualquer ranço 
moralizante ou da culpabilização do incesto. Isso mostra que Perlongher sabe fazer coexistir no seu 
texto desejos que se projetam e ancoram na própria realidade, e nela convivem ainda que a uma 
certa distância, sem reduzi-los a uma síntese limitativa. 

Para terminar esta reflexão, ainda provisória, podemos dizer que o insólito da produção 
neobarroca de Néstor Perlongher consiste na desarticulação de discursos fortemente arraigados à 
memória psicossocial. Suas radicais e debochadas experiências narrativas resultam na corrosão dos 
edifícios simbólicos do sujeito e da nação, e consecutivamente na enunciação de uma linguagem 
anti-edipiana – tal como a dos “sonhos dos colonizados” – na qual se pode ver, por exemplo, 
citando mais uma vez Deleuze e Guattari (1966: 100) “a mãe a dançar com o missionário, o pai a 
ser enrabado pelo cobrador de impostos, o eu a ser castigado pelo Branco”. 
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O HORROR NA VIDA, O HORROR NA ARTE: 
UMA LEITURA DE A NOITE NA TAVERNA 

Karla Menezes Lopes Niels* 

Introdução 
A obra A Noite na Taverna não se adequa plenamente ao conceito Todoroviano de literatura 

fantástica. A atmosfera construída por Azevedo: uma taverna, Paris, séc. XIX, homens bêbados que 
relatam histórias recheadas de promiscuidade, sexo ilícito, antropofagia, necrofilia, sequestro, 
assassinatos bárbaros, ambientes lutuosos; não apresentam quaisquer acontecimentos inexplicáveis, 
imprecisos, ou seja, elementos essenciais para que seja considerada como uma obra do gênero. 

Entretanto, Todorov no ensaio Introdução à literatura fantástica não trata somente do 
gênero fantástico, mas ainda de outros dois gêneros vizinhos a esse: o estranho e o maravilhoso. No 
estranho temos o real colocado sobre um espectro que provoca uma reação de estranhamento ou de 
repugnância tanto aos personagens quanto aos leitores. As obras pertencentes a esse gênero 
costumam apresentar acontecimentos puramente explicados pelas leis naturais, mas que de certa 
maneira causam um impacto semelhante ao de um texto fantástico. Tal ocorre também com o 
gênero de horror, e segundo o próprio Todorov a pura literatura de horror pertence a esse gênero. 
Apoiamos nossa fala no próprio: “O estranho realiza [...] uma só das condições do fantástico: a 
descrição de certas reações, em particular o medo; está ligado unicamente aos sentimentos das 
personagens e não a um acontecimento material que desafie a razão” (Todorov, 2007: 53). 

Tendo em vista esse fato é pertinente à relação estabelecida entre o gênero estranho e o 
gênero horror, e assim vale considerar os aspectos receptivos citados pelo ensaísta: “as cenas de 
crueldade, o gozo no mal, o assassinato [...] provocam o mesmo efeito. O sentimento de estranheza 
parte, pois dos temas evocados, os quais se ligam a tabus mais ou menos antigos” (Todorov, 2007: 
55). Vejamos que o “sentimento de estranheza” por ele mencionado é o que justamente parece 
acontecer em A noite na taverna. 

Portanto, se a obra, em análise, na sua totalidade se ajusta mais plenamente ao estranho, 
como adequá-la? Sobre o viés de que teoria? Poderá ser encarada como uma literatura de horror? 

Horace Wapole, Edgar Allan Poe, H.P. Lovecraft e Stephen King – ficcionistas bem 
sucedidos e de importância para o estudo do gênero de horror – são representantes, nos últimos três 
séculos, de uma importante linha crítica desse tipo de literatura. A reflexão desses autores – ao 
passo que concebem a literatura de horror como “um artefato produtor de uma emoção específica: o 
medo e suas variações” (França, 2008: 1) – tem assumido certa orientação aristotélica ao considerar 
o medo. 

O conceito aristotélico de catarse está relacionado à produção e a expurgação das emoções 
através da ficção, nesse caso o medo. Do mesmo modo, elementos estruturais, como o 
reconhecimento, a peripécia, o evento patético e a catástrofe, são todos avaliados de acordo com o 
tipo de motivação que podem gerar no leitor ou no expectador e conduzi-lo a um clímax sentimental 
– a própria catarse. Porém para atingi-la é necessário que o texto seja verossímil, e que aquilo que é 
narrado se assemelhe à realidade. Diante dessa premissa entendemos que tais aspectos são de suma 
importância para a consideração dos efeitos de recepção da obra em questão, pois o sucesso de uma 
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literatura de horror está relacionado ao sentimento de medo físico ou psicológico que ela 
desencadeia, ou mesmo a outras sensações catárticas que abordaremos adiante. 

Portanto, partindo de Aristóteles e encaminhando-nos à reflexão crítica dos autores 
supracitados – em especial Lovecraft e Stephen King – pretendemos analisar os contos de A Noite 
na Taverna, de Álvares de Azevedo, procurando reconhecer, em sua narrativa, elementos que a 
classifique como uma obra ficcional de horror. 

O medo 
Walpole, com o prefácio da primeira e segunda edições de O Castelo de Otranto [1764] 

inaugura uma tradição reflexiva sobre os efeitos receptivos da literatura de horror, por levar em 
consideração o medo como um efeito de leitura. Allan Poe em sua teoria da criação, apresentada no 
ensaio Philosophy of composition [1846] explicita que a primeira consideração a ser feita antes da 
elaboração de uma obra de tal gênero deve referir-se ao efeito que se deseja produzir no leitor. O 
que explicitamente o autor buscou em suas narrativas. Observemos, então, que ambos estavam 
menos preocupados com o enredo ou outros elementos estruturais da narrativa, e muito mais em 
entender como alguns fatores poderiam mobilizar o público alvo, e encaminha-los a um clímax 
emocional, chocante ou apavorante. 

No entanto, caberá a Lovecraft o primeiro longo ensaio monográfico sobre o tema – O 
horror sobrenatural em literatura. Nesse, fala-nos do medo do desconhecido como sendo algo 
inerente à constituição humana. E as “literaturas de horror” estão justamente relacionadas a esse 
sentimento de medo físico ou psicológico. Um desconforto que determinados temas podem 
despertar no leitor, como o medo do desconhecido ou a ocorrência de eventos sobrenaturais, que 
serão chamados pelo ensaísta de “medo cósmico”1. 

Quando consideramos Noite na Taverna a partir das premissas lovecraftianas observamos 
que a obra de Azevedo privilegia o que pelo ensaísta foi chamado de “medo físico” ou “horrível 
vulgar”2 (Lovecraft, 2007: 16) uma produção superficial e inferior à primeira, ou seja, o “medo 
cósmico”, pois valoriza aspectos físicos a sobrenaturais. No entanto, o ensaísta afirma haver essa 
possibilidade de somente parte de uma obra ser capaz de produzir tal tipo elevado de medo: “boa 
parte da obra fantástica mais seleta é inconsciente, aparecendo em fragmentos memoráveis 
espalhados por material cujo efeito geral pode ser de molde muito diferente” (Lovecraft, 2007: 17). 

Em consonância com isso, encontramos na obra alguns pontos de incerteza em que 
possivelmente haveria o dito “medo cósmico”. Por exemplo, em Solfieiri, quando a jovem, que o 
leitor supunha morta, desperta, tem-se essa sensação de sobrenatural, um leve medo cósmico, a 
incerteza que Todorov chama de “efeito fantástico” (Todorov, 2007: 48), até o ponto em que a 
questão é explicitada natural e cientificamente por uma catalepsia. 

Outro conto que fornece a mesma sensação é Genaro. Após o falecimento de Laura, seu pai 
é levado à loucura e o narrador-personagem conclui que parecia que era ela, a morta, “que o [o pai] 
mandava, que era Laura que se erguia de entre os lençóis de seu leito, e me acendia o remorso” 
(Azevedo, 2001: 585). Há apenas uma sugestão de sobrenatural ao se insinuar a influência de Laura 
sobre seu pai após seu falecimento, sugestão essa que não se aprofunda no decorrer do conto, 
fazendo-se necessário que o sujeito participe na construção do sentido do que é sugerido. 

                                                 
1 É aquele que está relacionado com os resquícios da primitiva consciência humana, suscetível a crenças em realidades 
obscuras e desconhecidas e a margem do que se entende por natural. Nesse a incerteza e o perigo seriam os 
catalisadores do medo e suas variações. “Uma certa atmosfera inexplicável e empolgante de pavor de forças externas do 
homem precisa estar presente” e a “atmosfera é a coisa mais importante, pois o critério final de autenticidade não é a 
harmonização de um enredo, mas a criação de uma determinada reação” (Lovecraft, 2007: 17). King por outro lado, 
argumenta que “o enredo sempre foi a virtude da história de horror” (King, 2003: 197-8). 
2 O simples assassinato ou apelos violentos em que o maior medo gerado não é o medo do desconhecido ou do obscuro, 
mas o medo da morte e da dor física. 



O insólito em questão – Simpósios – Publicações Dialogarts – ISBN 978-85-86837-64-7 
 

 92

Se a obra como um todo não produz esse tipo de medo superior, de onde provém o 
“desconforto”, esse incômodo oriundo da contemplação de determinadas cenas dos contos? 

King: “Terror”, Horror” e “Repulsa” 
O ficcionista contemporâneo Stephen King no ensaio Dança Macabra apresenta duas 

questões intrigantes que devemos levar em consideração: (1) por que as narrativas que lidam com 
horror e medo atraem as pessoas?  E, (2) porque num mundo repleto de horrores reais criar horrores 
ficcionais? As respostas para tais têm a ver com o que já fora abordado pelos autores anteriores a 
ele – o medo como aspecto receptivo, um efeito de leitura, bem como com as questões aristotélicas 
de catarse e verossimilhança. King acentua esse fato ao dizer que: 

Nós inventamos horrores para nos ajudar a suportar horrores verdadeiros. 
Contando com a infinita criatividade do ser humano, nos apoderamos dos 
elementos mais polêmicos e destrutivos e tentamos transformá-los em ferramentas 
– para desmantelar estes mesmos elementos. O temo catarse é tão antigo quanto o 
drama na Grécia [...], mas, mesmo assim, ele tem seu uso. (King, 2007: 24)3 

Após analisar o porquê de o público precisar deste tipo de narrativa, King apresenta para as 
narrativas de horror três níveis de medo; “em função do caráter mais implícito ou explicito dos 
elementos que utilizam para produzir o medo” (França, 2008: 6), a saber: “Terror”, “Horror” e 
“Repulsa”. 

O terror, o efeito mais nobre e menos explicito é um movimento artístico que estimula uma 
pressão fóbica, relacionado com tudo aquilo que a mente humana é capaz de imaginar. Nesse há 
apenas uma sugestão de algo ruim ou sobrenatural, num processo de participação criativa do leitor. 
Digamos que está mais próximo do gênero fantástico4 e do medo cósmico de Lovecraft (2007: 13) 
em que “o apelo do macabro é geralmente restrito porque exige do leitor certo grau de imaginação 
[...] e distanciamento da vida cotidiana”. Há, portanto, uma necessidade da intervenção do leitor, 
sua imaginação precisa entrar em ação e construir o sentido sugerido. 

O horror além da criação de um processo mental “também gera uma reação física”. Tem a 
ver com monstruosidades, anormalidades ou eventos sobrenaturais. Tratar-se-ia, portanto de uma 
sensação provocada pela percepção de algo está fisicamente errado. Já o efeito de repulsa refere-se 
às sensações produzidas por cenas ou aspectos repugnantes e cujas causas podem ser encontradas 
em coisas que não são por convenção entendidas como repulsivas. Trata-se de um nível mais 
explicito de medo que procura provocar no leitor algum tipo de mal-estar físico ou de indignação 
moral. 

Dos três níveis parece a que a obra em análise apresenta preponderantemente a repulsa como 
efeito de leitura, no entanto não uma repulsa física, mas sim uma moral. E de que forma isso se dá. 

“Repulsa” e Tabu em A noite na Taverna 
Tabu segundo umas das acepções do dicionário Caldas Aulete é aquilo “que não pode ser 

feito ou pronunciado por ferir o pudor, a moral, os costumes; forte restrição a certos tipos de 
comportamento ou expressão” (Aulete, 2008). Mediante esse ponto de vista podemos analisar a 
questão da “repulsa” nas narrativas de Álvares de Azevedo sob uma perspectiva social de 
anormalidade. 

                                                 
3 Vejamos que tal conceituação aproxima-se com uma das funções da literatura em Umberto Eco (2003: 9-21). 
4 A segunda condição para a concepção do gênero fantástico, segundo Todorov, tem a ver com a identificação do leitor 
com o personagem. “Portanto que o leitor deve integrar-se à narração (cabe ressaltar que se trata de um leitor ideal, o 
narratário, o qual, em termos formalistas, é o arquitetado pelo texto)” (Niels, 2008: 3). Claro que o ensaísta de vertente 
estruturalista julga tal condição como não essencial, mas para a consideração de efeitos de leitura a catarse torna-se 
fundamental. 
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Para King as narrativas ligadas ao horror procuram “aqueles medos pessoais enraizados” 
(King, 2003: 110), em especial os relacionados com a morte. “A morte e a decomposição tornam-se 
inevitavelmente horríveis e inevitavelmente um tabu” (King, 2003: 111) tendo em vista o fato que 
para grande maioria da humanidade é um mistério e, portanto, o perfeito ponto de pressão 
“psicológica” (King, 2003: 64).  É como se tudo que fosse velado, no caso a morte, despertasse 
interesse no público “no sentido de colocar a moralidade a prova” (King, 2003: 113). 

No conto Solfieiri, Azevedo apresenta um tema tabu relacionado justamente com “a morte e 
a decomposição” – a necrofilia. O tema é abordado sob uma face romântica, em que a violação 
sexual do cadáver é descrita com linguajar romântico e a cena é ambientada dentro de uma igreja 
criando a imagem da bela donzela adormecida, da virgem intocada e idealizada: 

Preguei-lhe mil beijos nos lábios. Ela era bela assim: rasguei-lhe o sudário, despi-
lhe o véu e a capela como o noivo os despe a noiva. Era uma forma puríssima; 
meus sonhos nunca tinham evocado uma estátua tão perfeita. Era mesmo uma 
estátua: tão branca ela era. A luz dos tocheiros dava-lhe aquela palidez de âmbar 
que lustra os mármores antigos. (Azevedo, 2000: 569) 

O autor não só aborda o tema da necrofilia, propondo uma brincadeira com “a morte e a 
decomposição”, como o faz com certo erotismo, fazendo com que a cena não chegue a chocar tanto 
como o seria se o corpo já estivesse em estado de putrefação e se não fosse amenizado pela 
catalepsia da moça. O que não suaviza a tendência necrófila do protagonista que é posta em 
evidência quando a enterra sob seu leito. 

Em Bertram o medo da morte, o instinto de sobrevivência, traz a tona outro tema – a 
antropofagia. Quando após um naufrágio restam em uma jangada somente três pessoas – o 
narrador, o comandante e a mulher do comandante e amante do protagonista – sem terem o que 
comer, decidem que um deles deve morrer; o comandante. O narrador explica o fato aos seus 
ouvintes alegando ser “um fato velho e batido, uma prática do mar, uma lei do naufrágio – a 
antropofagia” (Azevedo, 2000: 580) no intuito de justificar o fato pela sobrevivência. No entanto, 
em uma cena posterior relata que depois de alguns dias as aves baixavam para partilhar sua “presa” 
(Azevedo, 2000: 581). Vejamos que ao se referir ao corpo do comandante como uma presa alude à 
ferocidade humana diante de situações extremas, ressaltando muito mais a monstruosidade do ato 
do que a necessidade de sobrevivência. 

Entretanto, o que pode ser considerado tabu? Somente temas relacionados à “morte e a 
decomposição”? King apresenta-nos um comentário que nos permite ampliar a fronteiras das 
interdições sociais: “Todo escritor de horror tem uma concepção clara – talvez até mesmo 
morbidamente hipertrofiada – de onde termina o país do socialmente (ou moralmente, ou 
psicologicamente) aceitável e começa o grande vazio demográfico do tabu” (King, 2003: 216). 

Os temas ligados à sexualidade também estão presentes em muitas questões que envolvem 
tabus, principalmente quando levam à comportamentos passionais. A título de exemplo vale 
comentar os Betram, Claudius Herman e Johann. 

A história de amor entre Bertram e Ângela expõe com franqueza esta temática. Na 
seqüência, para conseguir ficar junto a Bertram, ela mata o marido e o filho cruelmente. O impacto 
sobre o narrador leva-o a descrever o impressionante caráter frio, sanguinário e monstruoso do ato 
de maneira impressionante: 

Quando Ângela veio com a luz, eu vi... era horrível!...O marido estava degolado. 
Era uma estátua de gesso lavada de sangue... Sobre o peito do assassinado estava 
uma criança de bruços. Ela ergueu-a pelos cabelos... Estava morta também: o 
sangue que corria das veias rotas de seu peito se misturava com o do pai! 
(Azevedo, 2000: 573) 
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A atitude dessa mulher transgride não só o sexto mandamento – não deves assassinar – 
como adentra os limites do socialmente considerado monstruoso, ao matar o próprio filho pelo 
prazer de um homem. 

Em Claudius Hermam temos uma história relacionada a estupro e violação sexual. Nesse, o 
narrador-personagem droga a Duquesa Eleonora, pela qual se apaixonara, com objetivo de ter 
relações sexuais com ela. E continua a fazê-lo durante uma semana com tal objetivo, até que resolve 
seqüestrá-la. Quando Eleonora acorda num quarto de estalagem, perplexa sem saber o que 
acontecia, Claudius lhe esclarece tudo. Propõe-lhe que realmente abandonasse seu marido, o que, 
entre argumentos e poesias ela acaba aceitando. Ato tal que levará a um duplo crime passional, pois 
em um dado dia o protagonista encontra “o leito ensopado de sangue e num recanto escuro da 
alcova um doido abraçado com um cadáver. O cadáver era o de Eleonora, o doido nem o pudéreis 
conhecer tanto a agonia o desfigurara! [...] Era o Duque Maffio” (Azevedo, 2000: 600). 

E por último, Johann, abordando o tema do incesto e do fratricídio. Após um duelo armado 
o narrador-personagem tem relações sexuais com sua própria irmã sem o conhecimento de quem era 
ela. Depois que sai do quarto da moça incorre numa briga corporal com um homem desconhecido, e 
depois de matá-lo descobre que era seu próprio irmão, e faz a descoberta assombrosa: “aquele 
homem [...] era do sangue do meu sangue – era filho das entranhas de minha mãe como eu – era 
meu irmão: uma idéia passou ante meus olhos como um anátema [...] abri a janela, levei-a até ali 
[...] Era minha irmã!” (Azevedo, 2000: 605). 

A ideia que lhe passou pela mente como um anátema, traz-nos outra questão a tona; a de que 
narrativas com temas fortes e aparentemente imorais às vezes podem estar norteados por um 
“código de moral” bastante forte, tendo em vista que “coisas horríveis acontecem às pessoas que se 
aventuram nas terras proibidas do tabu” (King, 2003: 301). Notemos que a palavra anátema carrega 
não só um sentido de maldição e opróbrio como também o de excomunhão. O ato cometido pelo 
protagonista é inadmissível social e religiosamente, e por isso é castigado. No conto final, Último 
beijo de amor, ele é assassinado pela própria irmã, a vítima. Não que um ato justifique o outro, mas 
de certo modo, a vingança nesse caso funciona como uma moralização do fato, bem como uma 
punição, um escarmento. 

Considerações finais 
Sabemos que o gênero de horror é caracterizado pela capacidade de produzir medo. E como 

pudemos observar o medo na narrativa pode dar-se de duas formas: (1) explicitamente (o medo 
físico e o horrível vulgar de Lovecraft, e a repulsa de King) e (2) implicitamente (o medo cósmico 
de Lovecraft, o horror e o terror de King). Com base nisso concluímos a obra A noite na Taverna 
não produz o segundo tipo de medo, mas fundamentalmente o primeiro. 

A obra não produz medo no sentido pleno da palavra, mas uma variação deste conforme 
considerado pelo ficcionista e ensaísta, Stephen King, uma vez que pode gerar uma reação 
emocional relacionada à sua recepção. Dessa forma verificamos que a hipótese levantada pode ser 
concretiza: A noite na Taverna pode ser considerada como uma narrativa de horror, se levarmos em 
conta o fato de que a obra mobiliza o leitor através de questões sociais – o terceiro nível do horror 
de King – a repulsa. No entanto, o fato de não produzir medo implícito, torna difícil considerá-la 
como uma narrativa de horror de qualidade tendo em vista que os elementos construtivos e os 
efeitos receptivos são os menos elevados para essa categoria. 
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EMERSÕES DE ELEMENTOS MARAVILHOSOS 
NA CONTEMPORANEIDADE, 

ATRAVÉS DO MÉTODO COMPARATISTA 

Marina Pózes Pereira Santos* 

Segundo Tânia Franco Carvalhal em Literatura Comparada, a Literatura Comparada 
designa um estudo plural uma vez que designa uma forma de investigação literária que confronta 
duas ou mais literaturas, ou seja, obras literárias. A comparação não é um método específico, mas 
um procedimento que favorece a generalização ou a diferenciação. Aqui será ressaltada a diferença 
em vez da generalização, destacando-se a originalidade das obras contemporâneas ao inverso do 
estabelecimento de regras gerais uma vez que “a investigação literária não deve somente ocupa-se 
com os elementos parecidos ou idênticos, pois assim o comparativista perderia de vista a 
determinação da peculiaridade de cada autor ou texto, abstraindo-se os procedimentos criativos que 
caracterizam a interação entre obras diversas” (Carvalhal, 1986). 

Utilizando-se a literatura comparada como um meio e não como um fim, pretende-se 
estabelecer relações de proximidade e distanciamento entre as obras literárias que se estruturam 
através de elementos maravilhosos. Por elementos maravilhosos entendem-se eventos insólitos 
comuns às narrativas maravilhosas como a presença de seres sobrenaturais, a metamorfose e a 
eminências de enigmas e mistérios inexplicáveis que reaparecem na literatura contemporânea. 
Assim, a intenção desse estudo comparativo não é a perseguição por este tema, mas a configuração 
da função assumida pelos eventos insólitos em contextos diferentes visto que um elemento, retirado 
de seu contexto original para integrar outro contexto, já não pode ser considerado idêntico, a 
inserção em um novo sistema altera sua própria natureza, pois aí exerce outra função. 

Primeiramente, determinam-se as influências, os empréstimos, as heranças e a 
intertextualidade entre a produção literária que abrange os períodos clássico, medieval e 
contemporâneo. A seguir, realizam-se breves leituras comparativas com instrumentos críticos-
teóricos e ficcionais das narrativas dos gêneros da tradição – a saber, Maravilhoso, Fantástico, 
Estranho e Realismo Maravilhoso – e do Insólito Banalizado que se estruturam através dos 
elementos insólitos citados acima. Por fim, sugerem-se os motivos pelos quais determinados temas 
foram retomados em um dado momento por outras obras e o novo sentido assumidos por esses 
temas na contemporaneidade.  

Na Idade Média, tem-se a eclosão do gênero Maravilhoso condizente com imaginário de sua 
época em que Deus era a Verdade, e o homem recebia de Deus o conhecimento das verdades 
eternas. Os homens medievais tinham como referência o sagrado, ideologia típica de sociedades 
agrárias, como era o caso, já que dependiam da natureza e, portanto, estavam à mercê de sua força 
desconhecida e incontrolável. Tratava-se de uma profunda ligação entre o universo meta-empírico e 
o universo empírico. 

Dessa forma, numa narrativa maravilhosa os eventos insólitos aparecem sem a conseqüente 
explicitação da causa e é são aceitos como algo que fazia parte do quotidiano representado no 
universo diegético. Esperava-se a ocorrência de algum fato insólito que para as personagens da 
história narrada e para os leitores consoantes com o imaginário da época era algo maravilhoso, 
como se verifica no trecho abaixo: 

                                                 
* Comunicadora da Sessão “O insólito na literatura contemporânea: perspectivas críticas”, que compõe o simpósio “O 
insólito na narrativa ficcional: diálogos”, proposto por Flavio García. 
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Verás a fonte que ferve, apesar de mais fria que o mármore. Dá-lhe sombra a mais 
bela árvore que jamais natureza soube fazer. Em todo tempo sua folhagem perdura. 
Não a perde à noite nem de manhã. Dela pende uma bacia de ouro fino, presa por 
uma corrente tão longa que vai até a fonte. Perto desta encontrarás uma grande 
pedra (não saberia dizer-te que espécie de pedra, pois nunca vi igual). [...] Se 
quiseres pegar água na bacia e derramar sobre a pedra, verás tal tempestade que 
nestes bosques não restará bicho, cabrito, gamo, cervo nem javali. Os pássaros a 
deixarão, pois verá cair raio, chover, trovejar e relampear. (Troyes, 1991: 208) 

Na narrativa “Ivain, o cavalheiro de leão” (1991: 199-284), retirada dos Romances da 
Távola Redonda, de Chrétien de Troyes, Ivain sentiu o desejo de ir vingar a desonrar de seu primo, 
após Calogrenant relatar para Dodinel, Sagremor, Kai o senescal, Sire Gawain e a rainha 
Gwenhwyfar a desventura sofrida na floresta de Broceliandre. A partir desse momento, começa a 
saga de Ivain, que parte para a floresta de Broceliandre em busca de aventura, a fim de 
experimentar sua ousadia e bravura, e, assim conquistar honra e renome. Sua primeira aventura se 
dá numa fonte, na floresta de Broceliandre, que apresenta características insólitas. Ivain age com o 
fim de vingar a desonra sofrida por seu primo Calogrenant, quando este provocou a tempestade e 
foi derrotado pelo cavalheiro do burgo, próximo à fonte, que lhe veio reivindicar o mal que ele 
provocou. 

Diferentemente dos fatos insólitos que aparecem nos gêneros Fantástico e Estranho, a sua 
ocorrência no Maravilhoso não provoca hesitação nas personagens nem no leitor-modelo. As 
personagens de uma narrativa maravilhosa esperam a ocorrência de algum fato insólito que para 
elas é algo maravilhoso e que dará maior renome e honra as aventuras vividas pelos cavalheiros. O 
leitor-modelo, contaminado pela atitude das personagens, é levado a não questionar a natureza dos 
fatos insólitos, já que nenhumas das personagens as questionaram. Assim, ele acredita ou finge 
acreditar que estes fatos são normais, naturais e reais no universo da narrativa. Somente o leitor-
real, externo à narrativa, encararia tais fatos como anormais, sobrenaturais e irreais, se tivesse por 
referência o senso comum dissonante do daquele momento de produção do texto (Cf. Eco, 1994). 

No século XIX, mais expressivamente nos gêneros Fantástico e Estranho, houve uma 
tendência a destruir a idéia de transcendência dos elementos insólitos ou maravilhosos, oferecendo 
aos homens ora explicações racionais e científicas para os fenômenos supostamente sobrenaturais, 
ora problematizando as origens desses fenômenos (Cf. Coelho, 1987). No primeiro caso, referente 
ao gênero Estranho, busca-se as fontes originais da vida e da humanidade através nos escombros da 
racionalidade científica que fora brilhante neste século. No segundo caso, referente ao gênero 
Fantástico, hesitava-se entre natureza meta-empírica ou empírica dos fenômenos. Pretendia-se, 
portanto, oferecer aos homens explicações definitivas de cada fenômeno. 

Assim, tem-se na narrativa em “O Horla”, primeira versão, de Guy de Maupassant (1997), 
narrativa típica do gênero Fantástico, o trama do narrador que é vítima de uma sucessão de fatos 
insólitos no seu cotidiano. Ao acordar, ele tem a sensação de estar sendo enforcado por um ser 
invisível e, durante o dia, sente-se acompanhado por este mesmo ser, ao qual chamou de Horla. 
Além disso, este ser também bebe líquidos, como água e leite, deixados no quarto do narrador-
personagem enquanto ele dorme, fazendo com que o narrador-personagem acorde surpreendido 
com o fato de os copos de leite e água estarem vazios sem que ele tenha bebido seu conteúdo. 

Nessa narrativa fantástica, como na narrativa maravilhosa, prepara-se o leitor para a 
ocorrência de fatos insólitos, conforme se pode ver: “Tão logo seus amigos estavam reunidos, disse-
lhes: - Vou submeter à sua consideração o caso mais estranho e mais inquietante que até hoje 
deparei. Aliás, nada tenho a dizer-lhes a cerca do meu cliente. Ele próprio falará” (Maupassant, 
1997: 45). 
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Porém diferentemente do Maravilhoso, no Fantástico há referências ao mundo real e 
referências geográficas precisas, que levam o leitor a crer que os fatos narrados ocorrem num 
mundo real e com pessoas “de carne e osso” como ele, leitor empírico, como se verifica em: 

Tenho quarenta e dois anos. Não sou casado, minha fortuna é o bastante para 
permitir-me viver com certo luxo. Eu habitava uma propriedade às margens do 
Sena, em Biessard, próximo de Ruão. Gosto de caça e pesca. Ora, eu tinha atrás de 
mim, acima dos grandes rochedos que dominavam minha casa, uma das mais belas 
floresta de França, a do Roumare, e à minha frente um dos mais belos rios do 
mundo. (Maupassant, 1997: 46) 

O narrador autodiegético faz uma descrição geográfica precisa, quase cartográfica, do local 
onde ele morava, com elementos que podem ser conferidos no mundo real, como os rios Sena e 
Ruão, Biessard, França e a floresta Roumare. Tal descrição precisa não se dá no Maravilhoso, que 
faz referência a lugares que não se verificam no mundo real, como Carduel, Gales e floresta de 
Broceliandre. 

Outro ponto em que o Fantástico difere do Maravilhoso é a hesitação experimentada pelas 
personagens diante da natureza dos fatos insólitos narrados. Essa hesitação, ausente no 
Maravilhoso, está presente no Fantástico, como se verifica a seguir: 

Alguém havia bebido toda a água que eu vira duas horas antes. Quem a teria 
bebido? Eu mesmo, sem dúvida, e, no entanto, estava certo, absolutamente certo, 
de não ter feito um só movimento durante o meu sono profundo e doloroso. 
[...] 
Mas permanecia na minha alma uma dúvida pungente. Não seria eu mesmo que me 
levantava sem ter consciência disso e que bebia inclusive as coisas detestadas, 
porque meus sentidos, entorpecidos pelo sono sonambúlico, podiam ter-se 
modificado sem perder suas repugnâncias comuns e adquirido gostos diferentes? 
(Maupassant, 1997: 48) 

Tanto no primeiro trecho como no segundo, vê-se que o narrador-personagem hesitou entre 
duas causas possíveis para os fatos insólitos: eles haviam sido provocados por um ser invisível, 
enquanto a personagem estava dormindo, ou a própria personagem, sonâmbula, havia provocado os 
fatos que se supõem insólitos. 

Segundo Felipe Furtado, essa hesitação entre uma causa empírica, o sonambulismo, e uma 
causa meta-empírica, ação de um ser invisível, constitui umas das características principais do 
gênero Fantástico (Cf. Furtado, 1980: 75). 

Em “A queda da casa de Usher”, de Edgar Allan Poe, narrativa típica do gênero Estranho, o 
narrador homodiegético, conta, em primeira pessoa, a sua peregrinação em busca da casa de 
Roderick Usher, seu amigo de infância. Roderick, personagem principal da história, havia enviado 
uma carta ao narrador, pedindo-lhe que fosse visitá-lo. Ao contrário de em “O Horla”, primeira 
versão, de Guy de Maupassant, o narrador relata uma história que se desenrola no momento da 
narrativa, descrevendo sua angústia ao visitar um local totalmente inóspito: 

Os muros frios, os troncos brancos apodrecidos, as fileiras de juncos, tudo tornava 
a paisagem depressiva e gelada. Uma frialdade de gelo, um abatimento, um aperto 
também dentro de mim. Era como se a atmosfera de fora me tivesse penatrado até 
os ossos. Eu não sabia o que fazer para me livrar daquele mal-estar. Que teria 
causado isso? Era um mistério que parecia insolúvel. (Poe, 1995: 75) 

Nesse trecho, além da antecipação de um lugar estranho, demonstra-se, para o leitor 
implícito da narrativa, que se refere a um local onde a ocorrência de fatos insólitos é recorrente 
através das sensações do narrador: abatimento, aperto e mal-estar. Porém, diferentemente do 
Maravilhoso e do Fantástico, evoca-se para o leitor implícito uma possibilidade de explicação, à luz 
da razão, para os fatos insólitos: “era um mistério que parecia insolúvel” (Poe, 1995: 75), e 
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“Cheguei à conclusão de que, embora haja uma combinação de simples objetos, com o poder de nos 
afetar assim, a análise desse poder basta para modificar ou talvez destruir sua capacidade de 
influenciar” (Poe, 1995: 75). 

Com esses dois trechos, já se prepara o leitor, no início da narrativa, para a postura que o 
narrador terá diante dos fatos insólitos, dentre os quais, o fato de a irmã de Roderick “ressuscitar” 
quinze dias após haver morrido de catalepsia, fora aparições fantasmagóricas e a própria queda da 
casa depois da morte de seus habitantes. Para todos esses fatos, tende-se a uma explicação empírica, 
em vez de uma explicação meta-empírica, como se dá no Maravilhoso. 

No que tange ao gênero Fantástico, o Estranho, ao contrário, oferece uma saída para a 
dúvida quanto à causa ou à natureza dos fatos insólitos. Enquanto no Fantástico, hesita-se a todo o 
momento entre uma causa empírica e outra meta-empírica, no Estranho recorre-se à solução 
empírica, demonstrando que os fatos insólitos narrados ao longo do texto apenas aparentam ser 
insólitos, uma vez que eles não contradizem as leis da natureza. 

Tanto a narrativa Fantástica quanto a Estranha, diferentemente da Maravilhosa – que se 
refere a um mundo inteiramente arbitrário, alucinado e impossível, onde o espaço e os fenômenos 
encenados não permitem qualquer dúvida quanto à sua índole meta-empírica – remetem a um 
mundo real, com personagens caracterizadas semelhantes a pessoas “de carne e osso”, onde fatos 
insólitos imergem. 

No entanto, desde fins do século XX, a Ciência vem reconsiderando o sobrenatural, sendo 
levada a reconsiderar o mistério, tão valorizado no Maravilhoso, mas negado nos gêneros Fantástico 
e Estranho. Dessa forma, busca-se um novo sentido para a transcendência através do retorno, na 
contemporaneidade, à tradição clássica e medieval uma vez que o pensamento científico não mais 
dá conta da complexidade do homem atual. Portanto, o final do século XX é um momento propício 
à volta do maravilhoso quando surge o Realismo Maravilhoso e mais posteriormente as narrativas 
contemporâneas, pois “o maravilhoso, o imaginário, o onírico, o fantástico... deixaram de ser vistos 
como pura fantasia ou mentira, para ser tratados como portas que se abrem para determinadas 
verdades humanas (Cf. Coelho, 1987). 

As narrativas contemporâneas são expressões significativas ou resignificativas da busca pelo 
maravilhoso no cenário contemporâneo uma vez que trabalham de formas diferentes as heranças 
clássicas e medievais. Como representantes do ressurgimento do maravilhoso no cenário 
contemporâneo têm-se as narrativas: “Os Dragões”, de Murilo Rubião e “A Máquina Extraviada” 
de José J. Veiga. 

Na narrativa rubiana encontra-se um dos motivos recorrentes nas narrativas do gênero 
Maravilhoso: a presença de dragões, pois era através dos dragões que os cavalheiros realizavam as 
suas primeiras provas como uma forma de ingresso na ordem cavalheiresca (Coelho, 1987). No 
entanto, eles não aparecem num universo maravilhoso e alucinado próprio deles, mas num universo 
empírico e corriqueiro, ou seja, num local habitual - uma cidade qualquer - e cotidiana ao leitor, 
pertencente à realidade conhecida e povoada por pessoas comuns. 

A recepção dos dragões pelas personagens da narrativa rubiana apresenta semelhanças e 
dessemelhanças com o Maravilhoso. No Maravilhoso, os eventos insólitos não são identificados 
pelas personagens nem percebidos como tais, e nem explicados, uma vez que estes não podem e 
nem devem ser apreendidos ou explicados. Eles devem ser vistos pelos olhos de encantamento uma 
vez que é impossível compreender a sua grandiosidade. 

Esta narrativa se aproxima do Insólito Banalizado uma vez que o evento insólito – a 
presença dos dragões – é banalizado. O “não esperado”, o insólito e por sua vez o incomum é 
tornado comum na narrativa na medida em que os dragões são incorporados à realidade de maneira 
normal e cotidiana por duas formas. Primeiramente através do tratamento humano dado a eles e, em 
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segundo lugar, por meio da aquisição de hábitos humanos por eles que promovem a sua adaptação 
ao novo ambiente. 

Dessa forma, a ordem primariamente alterada com a chegada dos dragões é reestruturação 
por intermédio da metamorfose deles. O elemento externo invasor, representado pelos dragões, um 
elemento maravilhoso, acaba sendo aceito como algo comum pelas personagens através de um 
processo de humanização e banalização do mesmo. 

Assim como em Rubião, em Veiga, o universo narrativo é invadido por elementos insólitos. 
Suas cidades ficcionais são ocupadas por um poder estrangeiro, cujos métodos e intenções são 
totalmente incompreensíveis para os nativos. Em “A Máquina Extraviada”, o elemento externo e 
invasor é representado por uma máquina, um elemento comum abordado como um elemento 
maravilhoso uma vez que as personagens têm o mesmo comportamento que as personagens das 
narrativas maravilhosas diante do elemento estranho: encantam-se com ele e não conseguem 
apreender o sentido dele. 

Dizem até que a máquina já tem feito milagre [...] Eu – e creio que também a 
grande parte dos munícipes – não espero dela nada em particular; para mim basta 
que ela fique onde está, nos alegrando, nos inspirando, nos consolando. O meu 
receio é que, quando menos esperarmos, desembarque aqui um moço de fora, 
desses despachados, que entendem de tudo, olhe a máquina por fora, por dentro, 
pense um pouco e comece a explicar a finalidade da máquina se isso acontecer, 
estará quebrado o encanto e não existirá mais máquina. (Veiga, 2000: 33) 

A máquina como os dragões são elementos inapreensivos para os habitantes das cidades 
ficcionais. Assim, mantem-se nestas narrativas a presença de enigmas e mistérios tão caros à 
narrativa Maravilhosa. 

Dessa forma, as constantes do Maravilhoso ora são mantidas ora sofrem rupturas ora 
releituras na literatura contemporânea. Em Rubião, as constantes mantidas são: a presença de seres 
sobrenaturais como os dragões, a metamorfose deles através de sua humanização e a eminência de 
enigmas e mistérios inexplicáveis. No entanto, há uma tentativa de apreensão do elemento insólito, 
convergindo para a destruição dos enigmas e mistérios que envolvem as origens dos dragões. Já em 
J. J. Veiga, há em comum com o Maravilhoso somente a eminências de enigmas e mistérios. 

Apesar das semelhanças com o Maravilhoso, essa narrativa enquadra-se no Insólito 
Banalizado uma vez que o “não esperado”, o insólito e por sua vez o incomum é tornado comum no 
universo ficcional. Em “Os Dragões”, os dragões são incorporados à realidade de maneira normal e 
cotidiana através do tratamento humano dado a eles e por meio da aquisição de hábitos humanos 
por eles que promovem a sua adaptação ao novo ambiente. Portanto, a ordem primariamente 
alterada com a chegada dos dragões é reestruturação por intermédio da metamorfose deles. Em “A 
Máquina Extraviada”, a ordem primariamente alterada com a chegada da máquina ao meio 
interiorano é restabelecida com a adoração dispensada a ela pelas personagens. 

Dessa forma, respondeu as questões centrais da literatura comparada: Por que determinados 
textos são resgatados em dado momento por outra obra? Quais são as razões que levam o autor do 
texto recente, ou centralizador – aquele que detem o novo sentido – a reler textos anteriores? Se o 
autor decidiu reescrevê-los, copiá-los, enfim, relançá-los no seu tempo, que novo sentido lhes 
atribui com esse deslocamento? 
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DIALÉTICA ENTRE REALISMO E INSÓLITO: 
QUESTÃO DE PARADIGMA? 

Aline de Almeida Moura* 

O fantástico para o homem contemporâneo é um modo entre cem de reaver a 
própria imagem. 

(Sartre) 

Refletir sobre as diferentes manifestações da realidade na literatura do insólito e do realismo 
só é possível porque “o real se diz de muitas maneiras”. A diferença fundamental entre os dois 
fazeres poéticos é a abordagem dirigida à realidade: enquanto a primeira rompe com o senso 
comum, com a intervenção de eventos extraordinários e/ou sobrenaturais; a segunda mimetiza a 
realidade tal como é percebida pelo discurso autorizado da sociedade – isso não quer dizer que seja 
único, nem o mais aceito. As teorias e pesquisas devem se abrir para a incerteza, tendo um olhar 
menos categórico dos fenômenos observados, pois só assim o real irá mostrar sua multiplicidade e 
riqueza. Não há, portanto, um tipo de Arte melhor ou pior por ser mais fiel ou não ao mundo 
empírico, mas diferentes formas de observar esse mesmo mundo. 

Faz-se necessário questionar o que é o real que aparece multifacetado tanto na nossa 
vivência quanto na Arte em geral. Pode-se encontrar diversas visões dentro da filosofia. Para 
Descartes “o objetivo do conhecimento humano é somente a ideia [...] torna-se imediatamente 
duvidosa a existência da realidade” (Abbagnano, 1998: 831). Para Heidegger o real é “como as 
coisas do mundo de apresentam ao homem ou estão em relação a ele” (Abbagnano, 1998: 832), 
havendo uma instrumentalidade nas coisas. Todavia, ele continua dizendo que pensar na realidade 
fora da consciência é pensar no “sujeito sem mundo” (Abbagnano, 1998: 832), ou seja, mostra que 
o real é pseudoproblema para o ser-aí (existência humana com o mundo). 

Para Manuel Antônio de Castro, há nos atos humanos tanto a vivência (o ato de comer, por 
exemplo), como a experienciação (como a arte culinária), sendo a última mais ligada às 
intervenções culturais. Pode-se afirmar que “toda a língua é experienciação do real” (Castro, sd: 4), 
é a aletheia que se mostra e a Arte é uma libertação ao ser uma dimensão de experienciação frente a 
toda vivência. Sabendo que toda língua é instrumento de poder – é aquele que alguém se sente 
culpado ao querer questionar – e que, como afirma Barthes, a literatura trapaceia a língua (Barthes, 
1971: 16), a literatura está acima dos discursos de poder, mostrando o real de forma livre, 
mostrando cada visão de real sem repressões e juízos de valores ou crivos científicos. Assim, ainda 
seguindo a visão de Barthes toda a literatura é realista, pois é realidade, é o “próprio fulgor do real” 
(Barthes, 1971: 18). 

Contudo, a noção de real é plural, varia de acordo com os vários tipos de conhecimento 
existentes. E se na literatura há essa multifacetação do real de forma emblemática, na realidade 
cotidiana esse mesmo fenômeno não acontece. Como diz Berger e Luckman (2004), há uma 
realidade do “homem da rua”, que não expressa somente o conhecimento cientifico, embora esse 
seja o discurso de poder instituído. Atualmente, mesmo o discurso cientifico é questionado e não 
tido mais como forma de responder todas as questões que o mundo nos coloca. O importante é 
afirmar que “a crítica do real não resiste ao próprio fluxo e vigor histórico e seu real crítico se dilui 
nas brumas do acontecer histórico” (Castro, sd: 2). 
                                                 
* UERJ/CNPq. 
Comunicadora da Sessão “O insólito entre o Realismo e o Fantástico – Leituras”, que compõe o simpósio “O insólito na 
narrativa ficcional: diálogos”, proposto por Flavio García. 
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Se analisarmos a noção de tempo, como um exemplo, somente na sociedade ocidental, nota-
se a sua variação histórica, mesmo que esse conceito nos pareça invariável. O cristianismo mudou a 
noção de tempo e história que havia no mundo antigo, em que o tempo era visto: 

no espelho da mudança cíclica das estações, na alternância interminável entre dia e 
noite, ou nos ciclos reprodutivos de nascimento, morte e novo nascimento. Nessa 
perspectiva o tempo humano era regular e repetitivo. Compartilhava do caráter 
cíclico de toda matéria criada. Havia mudança, mas não novidade (Kumar: 107) 

No cristianismo, o tempo tem origem e finalidade ao concentrar-se em um evento, 
irrepetível e incomparável: a vinda de Cristo, fato que privilegia a historia humana – não mais a 
natural. Contudo, o tempo terreno é apenas uma variação do tempo divino, em que a mudança é 
vista como algo trivial, já que o mundo terreno é extremamente transitório e superficial, havendo 
depreciação dos vocábulos moderni e modernitas (recente, referente ao tempo presente). Com a 
modernidade, surge a ideia de continuação ininterrupta de novas coisas, orientada para o progresso, 
ou seja, a modernidade se tornos uma “tradição do novo”. Atualmente, teóricos como Bauman 
defendem a visão de tempo pontilhista, em que o que importa há uma sucessão de presentes, 
agorista e apressado, com impulso de ter e necessidade de substituir. 

Nota-se que ter um conceito que varia historicamente e que necessita de paradigma para ser 
analisado não se configura um defeito, mas algo inerente ao estudo e ao fazer científico. Embora 
alguns conceitos sejam menos variáveis que outros, é necessário se criar um paradigma de análise, 
uma referencialidade. Percebe-se que mesmo em conceitos que já parecem consagrados e imutáveis, 
há uma historicidade. Esse fenômeno ocorre principalmente com conceitos que lidam com a visão 
do real e com a história. A instituição de paradigmas serve para prevenir os estudos de visões 
preconceituosas, em que se percebe uma única perspectiva como a correta, além de propiciar o 
entendimento de que a necessidade de paradigma é importante para a contemplação de diversas 
culturas (vide a africana, que não se vê como insólita, já que eles creem nisso). 

A instituição de paradigmas se faz bastante presente na sociedade contemporânea, já que há 
maior abertura para as diversas culturas dialogarem entre si, não sendo possível impor o paradigma 
ocidental contemporâneo como o que está acima de todas as verdades e que não precisa ser 
explicitado. De fato, esse paradigma deve ser explicitado como qualquer outro que possa fazer parte 
dos estudos teóricos. 

Ressalta-se que no universo contemporâneo há mais abertura para textos em que há a 
intromissão de eventos insólitos. Na narrativa anarquista do fim século XIX há textos que tem a 
estrutura de fábula, mas que não fora permitido o uso de eventos insólitos por temer que não 
repercutisse de forma satisfatória, já que no momento o que imperava era a narrativa de cunho 
realista. 

Após essa introdução, necessário para que a mente ficasse aberta para novas experiências, 
analisar-se -á o capítulo do livro A metamorfose do silêncio: Análise do discurso literário, de L. C. 
Lima, “Realismo e Literatura” (1974), em que ele analisa criticamente os conceitos de realismo 
dado por Lukács, Auerbach e Jacobson, dando o seu próprio conceito em vista das considerações 
propostas. 

Para ele, a linguagem é veículo de enganos, com conceitos usados sem o devido 
esclarecimento, sendo o realismo um desses “emplastros por onde fluem tranqüilos analistas, 
críticos e historiadores da literatura”. Analisando o Lukács, percebe-se que o narrar está ligado aos 
conflitos sociais através do “modo técnico pelo qual o ficcionista se mantém intimamente ligado ao 
mundo humano, enquanto, do outro lado, a descrição supõe uma atitude de neutralidade 
‘científica’” (Lima, 1974: 28-9). 

Para Auerbach, realismo é menos a adequação a algo pré-constituído, a realidade externa 
que torna a ação reconhecível como verossimilhante, que coerência de construção. 
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O realismo é deste modo, menos a adequação a algo pré-constituído, a realidade externa que 
torna a ação reconhecível como verossimilhante, que coerência de construção. O realismo não se 
confunde com imitação [...] pois é a correspondência por dentro, adequação entre o caráter 
possuído e o destino daí provocado. “Assim, a descrição homérica não é mera cópia da vida, não só 
porque narra histórias que nunca podiam suceder na vida real, mas porque tem uma concepção do 
homem que não lhe podia ser dada apenas pela experiência” (Auerbach Apud Lima, 1929: 3). 

Jakobson revela as ambiguidades do conceito realismo, definindo-o como uma “corrente 
artística que se põe como meta reproduzir a realidade o mais fielmente possível e que aspira o 
máximo de verossimilhança”. 

Costa Lima critica o valor dado a referencialidade – entendida como “a matéria-prima real 
que serve de conteúdo para a significação veiculada por meio de um código qualquer”, pois “sem a 
referencialidade, o dado externo ao código da obra, o pensador seria forçado a mergulhar nos 
próprios sistemas textuais e não a firmar a posição de cavaleiro ocupado pelo homem a propósito 
das coisas de que fala”. 

Para Costa Lima, “realistas são os textos em que o referencial condivide sua importância 
com a codificação verbal”. Ou seja, “o sentido não é captável sem o conhecimento dos sistemas 
simbólicos não verbais aí presentes”, sabendo que nem todos os textos se comportam de maneira 
semelhante frente à realidade externa. 

Já a questão do insólito se coloca como questão à medida que se começou a questionar o 
termo comumente utilizado, o fantástico, já que este é o nome usado para definir um gênero 
específico e com marcas próprias instituído por Todorov (1992). Acrescenta-se que Fantástico 
também não acrescenta na sua definição a dimensão extraordinária dos eventos que possam 
estruturar narrativas, lidando somente com o sobrenatural. Esses eventos são considerados insólitos, 
pois rompem com o esperado pelo leitor Ocidental contemporâneo que ainda tem base 
epistemológica racionalista. Muitas vezes, os eventos são apontados como insólitos no universo 
diegético através da reação das personagens e/ou narrador e, conseqüentemente, atinge a percepção 
do leitor sobre tais eventos caso ele aceite o pacto ficcional de suspensão de descrença (Cf.: Eco, 
1994). 

Entretanto, a questão do insólito, como a própria questão do realismo, parece estar longe de 
se esgotar. A definição alcançada até agora envolve muitas críticas devido a sua fluidez. Contudo, a 
novidade do conceito de insólito em literatura faz com que sejam necessários mais estudos e 
análises, pois se a referencialidade é um dado importante, concorda-se com Costa Lima quando este 
afirma que não se deve refugiar apenas nesse aspecto. Ainda mais quando se propõe um conceito 
numa época de crise de paradigmas e representações. Ressalta-se que a sua definição se dá 
geralmente através da construção narrativa no universo diegético, tendo cada gênero suas marcas 
próprias, além da análise sob a perspectiva do leitor contemporâneo Ocidental. 

Para Santos, o universo insólito é criado como produto do confronto razão/desrazão: 
Isso se dá porque a razão caminha em direção à desrazão, criando um universo 
insólito e absurdo. Assim, como afirma Bessière (1974), o discurso fantástico 
caracteriza-se pela antinomia real/irreal, que é a marca do contraste entre razão e 
desrazão. (Santos, 2006: 4) 

Pode-se perceber uma análise focada na dimensão extratextual para a construção do termo 
insólito. O que dimensiona a dificuldade em definir esse termo somente pela realidade diegética. 

Na pós-modernidade há um ataque às premissas do liberalismo burguês, levantando-se 
“questões sobre (ou torna problemáticas) o senso comum e o ‘natural’” (Hutcheon, 1991: 13). 
Todavia, não há ruptura com a modernidade, pois “a cultura é desafiada a partir de seu próprio 
interior: desafiada, questionada ou contestada, mas não implodida” (Hutcheon, 1991: 16). 
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Discutem-se as noções clássicas de verdade, real, razão, identidade e objetividade, revendo a idéia 
de homogeneidade de tal forma que dificulta a credibilidade em sua existência. 

Em conclusão, já dizia Flávio Carneiro que o texto literário traz respostas que o leitor 
formula. Perguntas e respostas vão ser criadas no diálogo estabelecido entre texto e leitor (Carneiro, 
2001: 24). As mudanças ocorridas na sociedade contemporânea fazem com que um novo olhar seja 
direcionado para as pesquisas sobre o realismo e sobre o insólito. O que parece ser indiscutível, é a 
necessidade de se instituir um paradigma de análise, não só para essas questões, mas para a maioria 
das que se colocam ou se colocaram para o conhecimento humano. 
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PREFACIANDO O FANTÁSTICO 

Vanderney Lopes da Gama* 

Introdução 
Este trabalho terá como objetivo estabelecer uma comparação entre alguns conceitos sobre a 

literatura fantástica presentes na introdução e nos prefácios de livros selecionados por nós. É 
importante ressaltar que o trabalho comparativo terá como embasamento teórico as ideias 
defendidas e difundidas por Tzvetan Todorov (1979) sobre a estrutura das narrativas Fantásticas. 

Em um primeiro momento, vamos expor aqui a visão que autores como José Paulo Paes, 
Jacob Penteado e Braulio Tavares deixam transparecer em prefácios em que abordam a temática da 
narrativa fantástica, apontando os argumentos com os quais não concordarmos. Depois, num 
segundo estágio, vamos expor a nossa base teórica que terá como fundamentação alguns conceitos 
importantes estudados por Todorov. Nesse momento, tentaremos demonstrar as possíveis falhas (se 
houver) das teorias dos autores acima citados em relação, é claro, com a teoria todoroviana. 

Por último, propomo-nos a analisar algumas situações que são imprescindíveis para a 
obtenção daquilo que Todorov chama de narrativa ideal. Segundo ele, “uma narrativa ideal começa 
por uma situação estável que uma força qualquer vem perturbar. Disso resulta um estado de 
desequilíbrio; pela ação de uma força contrária o equilíbrio é restabelecido” (Todorov, 1979: 138). 
De acordo com o autor, o segundo equilíbrio é parecido com o primeiro, mas nunca idêntico. Essa 
caracterização de uma narrativa ideal é bem perceptível na estrutura do texto Fantástico. 

Antes, porém, de darmos início ao fato em si, temos a necessidade de salientar que nossa 
pesquisa, em momento algum, terá um caráter de crítica destrutiva e que tampouco pretendemos 
responder a todas as questões acerca do Fantástico e tê-lo como assunto fechado e acabado. Temos 
a consciência de que esse trabalho é apenas mais uma pedra lançada ao mar das possibilidades que 
o assunto em questão propicia. 

Prefaciando 

Decidimos começar essa abordagem por duas obras que têm a introdução feita por José 
Paulo Paes: Histórias fantásticas, da série Para gostar de ler, editora Ática e Maravilhas do conto 
fantástico, da Cultrix. 

No prefácio de Histórias fantásticas, J. P. Paes inicia fazendo uma definição dicionaresca 
daquilo que seria o Fantástico: “essa palavra designa tudo quanto será fantasioso, fantasmagórico, 
mero produto da imaginação. Em suma, o oposto do real. Real, por sua vez, não é apenas aquilo 
cuja existência pode ser comprovada pelos nossos sentidos, mas, sobretudo aquilo que ninguém põe 
em dúvida seja verdadeiro”. (Paes, 1996: 3-4). 

O problema que vemos nessa definição não está basicamente na ideia que o autor faz do 
gênero, mas sim na explicação dada à palavra real. O que nos chamou a atenção para esse fato foi a 
maneira um tanto quanto racional e lógica utilizada por Paes para definir o real. Ora, se levarmos tal 
conceituação do real ao pé da letra estaremos deixando de fora noções filosóficas e até religiosas 
que não são sustentadas e nem previstas pela definição apresentada pelo escritor. A noção de real e 

                                                 
* Mestrando em Literatura Brasileira pela UERJ sob a orientação do Professor Doutor Flavio Garcia. 
Comunicador da Sessão “O insólito entre o Realismo e o Fantástico – Leituras”, que compõe o simpósio “O insólito na 
narrativa ficcional: diálogos”, proposto por Flavio García. 
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irreal é bastante subjetiva e complexa, pois sofre alterações de acordo com a concepção de cada 
indivíduo e de cada época. Para entendermos um pouco melhor o que queremos dizer, pensemos no 
seguinte, a ideia de Deus. Para aqueles que creem, Ele é verdadeiro e real. No entanto, para quem 
não crê, Deus é fruto da imaginação e da fantasia; é irreal. A questão principal aqui é literária e 
quando falamos em literatura, o simples fato de o ser já implicaria na rejeição de uma ideia de real 
da maneira como foi proposta por Paes: “O objeto literário é ao mesmo tempo real e irreal; por isso, 
contesta o próprio conceito de real. [...] O próprio do discurso literário é ir além da linguagem” 
(Todorov, 1979: 165). Estamos, então, falando em real ou em uma pretensa aparência do real? 

Acreditamos que essa noção levantada por J. P. Paes ficaria melhor configurada se ele 
chamasse a atenção para o fato de estar se referindo ao que Todorov chama de leitor implícito. 
Dessa forma, a questão opositiva far-se-ia na própria narrativa: 

É importante precisar desde logo que, assim falando, temos em vista não tal ou tal 
leitor particular e real, mas uma função de leitor implícita no texto (da mesma 
forma está implícita a de seu narrador). A percepção desse leitor implícito está 
inscrita no texto com a mesma precisão que os movimentos das personagens. 
(Todorov, 1979: 151) 

No final desse prefácio, Paes cita uma das características mais marcantes da narrativa 
fantástica: a hesitação, a dúvida. Mas, mais à frente, quando comenta Os comensais, de Murilo 
Rubião, indica uma tomada de posição (não é coisa deste mundo, mas do outro) e sugere ao leitor 
que responda por si próprio à hesitação. Pensando e agindo assim, tanto ele quanto os leitores mais 
desavisados sairão do fantástico e poderão entrar no estranho ou no maravilhoso, que são estruturas 
bem vizinhas da fantástica. Vejamos o que Todorov diz a esse respeito: 

Primeiro, é preciso que o texto obrigue o leitor a considerar o mundo das 
personagens como um mundo de pessoas vivas e a hesitar entre uma explicação 
natural e uma explicação sobrenatural dos acontecimentos evocados. Em seguida, 
essa hesitação deve ser igualmente sentida por uma personagem; desse modo, o 
papel do leitor é, por assim dizer, confiado a uma personagem e ao mesmo tempo a 
hesitação se acha representada e se torna um dos temas da obra. (Todorov, 1979: 
151-2) 

Na outra coletânea analisada por nós, Maravilhas do conto fantástico, J. P. Paes inicia sua 
introdução fazendo um levantamento histórico dos primeiros escritores que cultivaram a literatura 
gótica, apontando, em seguida, o fantástico como uma espécie de herdeiro dessa novela. Há 
controvérsias. 

Mais à frente, J. P. Paes cita novamente a questão do real, para isso, utilizando as palavras 
de Bradbury: “O fantástico e o real devem estar de tal maneira entretecidos no argumento, que se 
torne praticamente impossível isolar um do outro. [...] um contador de histórias fantásticas não pode 
aspirar a outra coisa que não seja induzir no leitor a sensação da irrealidade da realidade” (Paes, 
1996: 12). 

Acreditamos que mais uma vez esbarramos na questão do real. De que noção de real 
estamos falando? Do leitor? Que leitor é este: implícito ou ser natural? Como esse leitor vê a 
narrativa? Vejamos, novamente, o que Todorov diz a respeito da literatura fantástica: “Para se 
manter, o fantástico implica [...] um certo modo de ler, que se pode definir negativamente: ele não 
deve ser nem poético nem alegórico” (Todorov, 1979: 151). Se o leitor entende que determinada 
história é uma representação alegórica de um acontecimento ou fato real, não poderá jamais, 
segundo Todorov, dizer que se trata de uma estrutura Fantástica, pois no plano alegórico as palavras 
devem ser tomadas em outro sentido e isso não ocorre no gênero aqui abordado. Neste caso, não é o 
sentido que se deve levar em consideração, mas sim o uso que se faz das palavras na narrativa para 
provocar a hesitação do e no leitor. 
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No antepenúltimo parágrafo do prefácio, o autor separa sua antologia em dois grupos. O 
primeiro, por apresentar textos impregnados de um fantástico puro, é relacionado à novela gótica; o 
segundo enumera os seguidores de Bradbury que dão maior verossimilhança ao fantástico, 
entretecendo-o numa trama de pormenores realísticos. Interessante, mas alguns pontos ficaram no 
ar. 

O primeiro e mais grave deles é que, nos dois prefácios de J. P. Paes comentados até aqui, 
em nenhum momento o escritor faz referência a uma gramática da narrativa Fantástica ou à 
estrutura do texto ou, ainda, à noção de equilíbrio-desequilíbrio-equilíbrio mencionada pela teoria 
todoroviana. Ele cita Todorov no tocante à dúvida. E só. Portanto, parece-nos que falta algo mais 
em sua introdução. 

O segundo ponto encontra-se no penúltimo parágrafo em Maravilhas do conto fantástico. 
Lá, Paes destaca um aspecto que nos chamou a atenção com relação ao conto O Último Julgamento, 
de Kaestler, dizendo que este tem muito de parábola. Ora, a parábola, com sua linguagem alegórica, 
procura transmitir um certo ensinamento moral. Sendo assim, há um erro ou de classificação ou de 
teorização. De classificação, porque, dessa forma, O Último Julgamento, seguindo as teorias 
expostas até então por Paes, não deveria ser considerado um conto do gênero, pois no próprio 
prefácio ele cita Bradbury que diz: “Se procurar inculcar-lhe, ao mesmo tempo, qualquer mensagem 
moralizadora, estará desvirtuando um gênero cujo maior encanto reside, antes, na capacidade de 
divertir que na de ensinar”. (Paes, 1960: 12); de teorização, porque percebemos que há uma 
incongruência teórica. Ao mesmo tempo em que ele cita Todorov como exemplo quando se refere à 
hesitação, ele se contradiz no que diz respeito ao fator alegórico da parábola. Ora, segundo 
Todorov, a narrativa Fantástica jamais será alegórica: “ele (o Fantástico) não deve ser nem poético 
nem alegórico (Todorov, 1979: 151). 

O terceiro e último ponto é a situação dos contos brasileiros. Na separação em dois grupos 
ou pólos feita pelo autor, não há a presença de nenhum escritor de nossas letras. Na verdade, nossos 
autores aparecem no último parágrafo do prefácio como se não fizessem ou não pudessem fazer 
parte de um dos grupos citados pelo autor anteriormente. Acreditamos que essa tarefa de 
esquematização do gênero dos contos selecionados por Paes será nossa em uma pesquisa futura. 

A nossa próxima antologia é Obras-primas do conto fantástico, introduzida por Jacob 
Penteado que apresenta uma seleção de cinco contos Fantásticos da literatura brasileira, 
considerados como pertencentes ao gênero. 

Ainda nos espelhando nos conceitos todoroviano sobre a narrativa Fantástica, encontramos 
algumas questões que nos chamaram a atenção no prefácio do autor agora citado. Logo no início de 
sua introdução, J. Penteado faz uma certa confusão entre o gênero Maravilhoso e o Fantástico. 
Segundo sua teoria, este é a forma que assume o Maravilhoso, quando a imaginação, ao invés de 
transformar em mito um pensamento lógico, evoca fantasmas encontrados no decorrer de suas 
solitárias peregrinações. Entendemos, então, que de acordo com tal visão, o fantástico é uma das 
formas do maravilhoso em determinadas situações evocadas pela narrativa. Todorovianamente 
pensando, essa concepção está em desacordo com o que temos visto até o presente momento, pois, 
para Todorov, o Maravilhoso ocorre quando o leitor decide que se devem admitir novas leis da 
natureza, pelas quais o fenômeno pode ser explicado; e o Fantástico, quando há uma hesitação do 
leitor, sentida também por uma personagem e que se mantém até o fim da narrativa. Aproveitando 
ainda a oportunidade, no Maravilhoso de Todorov há o predomínio de um caráter divino e teológico 
e, no Estranho, a explicação lógica, científica e racional para os acontecimentos relatados. 
Perceberemos, então, que o Fantástico dar-se-á pela impossibilidade de o leitor escolher entre a 
aceitação de novas leis naturais ou uma explicação racional para os fatos narrados. 

No entanto, por outro lado, parece-nos que a definição apresentada por J. Penteado, na 
verdade, estaria mais adequada àquilo que Todorov chamou de fantástico–maravilhoso. Para ele, 
essas narrativas apresentam-se como fantásticas e terminam no sobrenatural. Segundo o próprio 
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teórico, esse vizinho do Fantástico puro possui uma linha muito tênue de separação e, por isso, o 
limite entre os dois será efetivado pelos indícios que se vão construindo na e pela narrativa. 

Dando continuidade ao nosso trabalho, detectamos outra questão. J. Penteado diz que “o 
Fantástico é gerado pelo sonho, pela superstição, pelo medo, pelo remorso, pela superexcitação 
nervosa ou mental pelo álcool e por todos os estados mórbidos” (Penteado, 1961: 2). Precisamos 
pensar melhor sobre isso. Há contistas que se utilizaram e se utilizam de tais meios e nem por isso 
conseguem surpreender o leitor mais avisado com uma bela e atraente história do gênero. Sem 
sombra de dúvida, não diríamos dessa forma. Queremos acreditar que o fantástico é gerado pela 
habilidade que o escritor desenvolve ao produzir seu texto, impregnando-o de elementos que 
levarão o leitor a duvidar e a hesitar juntamente com determinada personagem no decorrer da 
história. É nesse instante que o Fantástico é gerado. 

Depois, Penteado assinala também que o gênero se alimenta de ilusões, de terrores, de 
delírios. Com relação a essa afirmação já falamos em outros momentos de nossa pesquisa a tese 
defendida por Todorov: “O gênero fantástico é pois definido essencialmente por categorias que 
dizem respeito às visões na narrativa e, em parte, por seus temas” (Todorov, 1979: 142). 

A seguir, o prefacista diz que o Fantástico sofreu influência direta e indiretamente do 
progresso científico e religioso no decorrer dos séculos. Ele cita ainda a doutrina de Allan Kardec 
como um misto de ciência e religião em países mais desenvolvidos que teria influenciado grandes 
escritores do gênero na literatura mundial. No entanto, não iremos entrar nessa questão por 
enquanto, pois fugiria um pouco do assunto primeiro dessa análise. Contudo, embora concordemos 
com a ideia de que a evolução da ciência e da religião tenha colaborado com o surgimento de uma 
narrativa Fantástica tematicamente inovadora, não conseguimos perceber ainda a delimitação clara 
entre o Maravilhoso e o Fantástico na introdução assinada por J. Penteado. 

Por último, da mesma forma como assinalamos quando comentamos os prefácios de J. P. 
Paes, também percebemos que em Penteado ocorre a falta de uma referência direta à estrutura da 
narrativa fantástica. Os comentários apresentados pelo autor não ultrapassam o teor interpretativo e 
até emotivo, às vezes; deixando-nos a impressão de que todo texto que aborde questões 
sobrenaturais ou apresente histórias terroríficas ou fantasmagóricas pode ser considerado como 
Fantástico na literatura brasileira. 

A próxima e última antologia que iremos abordar por enquanto chama-se Páginas de 
sombras: contos fantásticos brasileiros, prefaciada por Braulio Tavares. Antes de iniciarmos os 
trabalhos, registramos aqui que, das antologias estudadas nesta pesquisa, esta é a que mais nos 
agradou até o momento. Esse sentimento foi nutrido tanto pela quantidade como pela qualidade dos 
textos reunidos nesta antologia, apesar de termos encontrado dificuldades para encaixar alguns 
autores ali elencados dentro dos parâmetros todorovianos. 

O que nos chamou muito a atenção foi o fato de Braulio Tavares ter feito uma distinção 
capital para nós: “Em vez de “literaturas” talvez seja mais útil ficarmos pensando em 
narrativas...”(Tavares, 2003: 07). Essa questão foi importante, pois a visão que temos procurado 
manter acerca dos textos Fantásticos é baseada em uma fundamentação narratológica. Portanto, essa 
diferenciação é crucial para entendermos melhor aonde queremos chegar. Logo em seguida, B. 
Tavares comenta: “o fantástico é tudo que não é, tudo que está onde não estamos, tudo que não 
existe assim, tudo que está fora de nosso campo de visão, tudo que não pode acontecer (ou, mais 
ameaçadoramente, tudo que não poderia ter acontecido)” (Tavares, 2003: 08). 

Percebemos uma postura um tanto quanto filosófica na definição acima. É perfeitamente 
perceptível certa generalização que não dá conta da questão principal que é, acima de tudo, literária. 
Acreditamos que ele tenha tentado explicar o fato literário utilizando-se de conceituações que 
ajudariam em uma análise que não tivesse como foco primeiro o aspecto literário da obra. 
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O grande problema que percebemos nas definições é que elas geram novas indagações que, 
de acordo com a explicação dada pelo definidor, levam-nos a situações que fogem um pouco do 
campo literário e deságuam em questões da sociologia, da filosofia e até da psicologia. No 
momento, não estamos interessados em trabalhar com essas possibilidades, mas, se tempo houver, 
em uma outra pesquisa abordaremos alguns tópicos presentes, por exemplo, na introdução do livro 
O Insólito em Guimarães Rosa e Borges, de Lenira Marques Covizzi que tocam em questões sobre 
o insólito que vão além do fato literário. Mas, por enquanto, vamos ao que nos interessa. 

Percebemos que Braulio Tavares aceita uma possível presença do gênero na arte 
contemporânea. Sobre isso, ele diz que “o fantástico tem sido enriquecido, expandido e sofisticado 
por linguagens recentes, como o cinema, as histórias em quadrinhos ou graphic novels, os role 
playing games etc” (Tavares, 2003: 07). 

Sabemos que atualmente há estudiosos que veem, assim como o autor em questão, a 
possibilidade de a narrativa Fantástica estar presente nas diversas manifestações artísticas da 
sociedade atual. No entanto, adiantando um pouco as coisas, segundo Todorov, o Fantástico foi um 
gênero que esteve limitado ao século XIX e essa visão impossibilitaria a aceitação de uma 
modernidade do gênero. Por outro lado, é visível hoje, devido às diversas crises sociais (Cf. 
Covizzi, 1978), existenciais e de valores por que vem passando a humanidade, certa banalização 
daquilo que chamaríamos de insólito e “essa exagerada banalização do incomum, do inesperado, do 
incomodo, do infame, do impossível, do incrível, do inusitado, do informal” (Covizzi, 1978: 21) 
está também registrada na literatura moderna, forçando-nos a pensar um pouco melhor sobre essa 
questão. Nada impediria, por exemplo, um autor moderno de escrever uma belíssima história 
fantástica, mas, ao fazê-lo, ele lançaria mão das estratégias narrativas propostas por Todorov e 
outros estudiosos do assunto. 

Queremos acreditar em uma presença abundante de elementos insólitos na literatura hoje. É 
justamente neste ponto que surge uma nova questão: seria o insólito um novo macro gênero que 
abarcaria o Estranho, o Fantástico e o Maravilhoso? Ou cada um desses elementos, na verdade, é 
um gênero específico e muito bem delimitado? É importante que se faça entender que esses 
questionamentos são relativos à teorização contemporânea que se queira dar à narrativa Fantástica, 
pois, de acordo com a teoria todoroviana, todos eles (o Estranho, o Fantástico e o Maravilhoso) são 
gêneros distintos e por isso mesmo possuem características próprias. 

Mais à frente, Braulio cita a figura do brasileiro mítico e aponta Macunaíma, de Mário de 
Andrade, como um modelo de literatura fantástica brasileira que introduz em nossas letras histórias 
sobre esse brasileiro mítico. Ora, não entendemos Macunaíma como uma narrativa do gênero. Por 
um lado, porque o objetivo de Mário foi montar uma imagem bem humorada e nacionalista da 
origem do povo brasileiro, revestindo o pseudo-herói de todas as características que, segundo ele, 
representam melhor o homem brasileiro e suas raízes. Não identificamos, também, a intenção de 
provocar hesitação no leitor sobre as origens do Brasil: qual seria a ambiguidade representada em 
Macunaíma? E, por outro lado, a estrutura do texto não se aproxima daquilo que normalmente 
chama-se Fantástico. A narrativa de Macunaíma não segue um dos preceitos fundamentais do 
gênero todoroviano: ela não é um relato curto, breve. O fato de haver uma enumeração de 
elementos e acontecimentos insólitos na narrativa não configura necessariamente a presença do 
gênero fantástico nesta. 

Por toda confusão que temos percebido nos textos até aqui comentados, acreditamos que o 
Fantástico estudado por nós merece uma delimitação básica. Assim como é feita a diferença entre 
Romantismo e romantismo ou Realismo e realismo, pensamos que uma distinção entre Fantástico e 
fantástico seria saudável para nossa discussão. O primeiro estaria relacionado àquela narrativa que 
surgiu no fim do século XVIII e estendeu-se até o XIX, apresentando características estruturais 
próprias que foram elencadas por Todorov; e o segundo seria a manifestação da fantasia, do irreal, 
ou seja, a presença de elementos insólitos na literatura de modo geral. Pensando dessa forma, 
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entendemos que Macunaíma e muitas outras obras da literatura nacional podem ser fantásticos, pois 
apresentam um enredo repleto de figuras fantasiosas (insólitas). No entanto, não poderíamos citar a 
obra de Mário de Andrade como uma representante do Fantástico brasileiro, porque não apresenta 
as características narratológicas e estruturais para tal classificação. 

Enfim, lendo com atenção a introdução de B. Tavares ficou-nos a impressão de que a 
narrativa fantástica é tão contemporânea quanto a aspirina para ele. A maioria dos exemplos citados 
por ele faz parte de nossa literatura moderna. O prefacista faz um levantamento de temas, subtemas 
e subgêneros próprios do gênero Fantástico, mas não aprofunda, por exemplo, a discussão sobre a 
estrutura dos textos e nem ensaia uma análise dos contos apresentados em sua antologia. Apesar de 
ter sido mais alongado e detalhado em sua introdução, ficou-nos a sensação de que algo se perdeu 
no ar e a nomenclatura contos fantásticos brasileiros não se aplica corretamente à maioria dos textos 
ali relacionados. 

Últimas considerações 
Acreditamos que neste trabalho foram discutidas algumas questões capitais para tentarmos 

melhor entender o Fantástico. Sabemos, por outro lado, que nossa pesquisa não tem o intuito de dar 
a última palavra sobre essa literatura que tanto nos tem fascinado. No entanto, os prefacista que 
estudamos no início desta análise demonstram que ainda há muita coisa a ser dita, discutida e 
repensada com relação ao gênero. 

Pelos rastros que deixamos no decorrer de nosso estudo, acreditamos que o Fantástico na 
literatura brasileira tem carecido de um acompanhamento mais minucioso e comprometido com a 
visão estreitamente narratológica e literária da questão. Sem sombra de dúvida, há contos presentes 
nas antologias brasileiras que nem sempre seguem os padrões do gênero. Demônios, de Aluízio 
Azevedo, Bertram, de Álvares de Azevedo e Um moço muito branco, de João Guimarães Rosa são 
exemplos de histórias que aparecem em coletâneas do gênero, mas não seguem os traços distintivos 
necessários para a permanência na categoria do Fantástico: muitas vezes esses e outros contos da 
literatura nacional caem no Maravilhoso ou no Estranho. Acreditar em que qualquer texto que 
apresente elementos sobrenaturais, estranhos ou incomuns é um exemplo de narrativa Fantástica é, 
com certeza, desconhecer o que se tem falado e produzido sobre a questão. 

Procuramos apresentar nossa tese seguindo as ideias defendidas por Tzvetan Todorov que, 
segundo o que temos acompanhado e entendido, foi aquele que melhor tentou delimitar o gênero 
Fantástico. O grande problema que encontramos na crítica contemporânea é que devido à enorme 
banalização daquilo que seria insólito ou incomum em outros tempos, hoje, mais do que nunca, 
tornou-se cotidiano, comum; sólito. Por causa disso, fica-nos a questão que abordaremos em um 
trabalho mais detalhado em um momento posterior: seria a ocorrência de narrativas repletas de 
elementos insólitos uma tendência da literatura moderna? Ou, como já indagamos no interior de 
nossa pesquisa: seria o Insólito, hoje, um gênero que englobaria toda a literatura Estranha, 
Fantástica e Maravilhosa? 

A questão é que, quando Todorov diz que “A própria literatura fantástica, que subverteu, ao 
longo de suas páginas, as categorizações linguísticas, recebeu ao mesmo tempo um golpe fatal; mas 
dessa morte, desse suicídio nasceu uma nova literatura” ele talvez estivesse fazendo uma referência 
a essa nova tendência da modernidade. Quem sabe essa não é a nova literatura de que falava 
Todorov?  Sabemos que o gênero Fantástico esteve “preso” ao século XIX devido a questões 
filosóficas, sociais e até religiosas. No entanto, sabemos também que a sociedade moderna tornou 
obsoleto aquilo que outrora fora diferente, estranho, sobrenatural, incomum e insólito. Por isso, 
acreditamos que esta nova literatura a que Todorov faz referência poderá, talvez, ser a saída para 
tentarmos começar a solucionar as indagações acerca do Fantástico que se arrastam por décadas na 
literatura. O primeiro passo será, sem dúvida, uma sistematização das novas vertentes. 
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BLIMUNDA E O INSÓLITO EM 
MEMORIAL DO CONVENTO, DE JOSÉ SARAMAGO 

Joana D’arc Santos de Oliveira do Carmo* 

Pode-se dizer que Memorial do convento, de Saramago, de 1982, trata-se de um romance 
histórico contemporâneo, pós-moderno, no qual é instituído um diálogo entre a História e a ficção. 
Para Teresa Cristina Cerdeira, o literato interfere, por meio da ficção, na História. Cerdeira observa 
que “o historiador contemporâneo, imerso na multiplicidade e na diferença, nega-se a deixar para 
sempre calados ‘os esquecidos da História’. Faz, então, falar diferentemente os documentos” 
(Cerdeira, 2000: 200). O pós-moderno defronta-se com os fatos históricos, coexistindo com a 
ficção. Logo, as duas formas narrativas, a histórica e literária, aludem ao passado. 

Durante o século XVIII, ocorreu a construção do Convento de Mafra, em Portugal. Esse fato 
possibilitou a Saramago lançar-se no tempo e sondar o passado. O escritor revisa o espaço temporal 
decorrido com a intenção de discutir definições solidificadas sobre o dominante e o dominado, 
conceitos tidos como absolutos por conta de um mecanismo ideológico. É exatamente nesse período 
que se localiza a narrativa de Memorial do convento, época em que reinava D. João V. 

No início, o romance apresenta a figura do rei, D. João V, e da rainha, D. Maria Ana Josefa. 
Observa-se, entretanto, não ser este o foco do escritor, uma vez que o problema da família real, que 
se resume em gerar um infante, deixará de ser o fio condutor dos episódios para ceder espaço a 
personagens menos prestigiadas, ao povo. 

Ressalta-se, todavia, que foi justamente o desejo de ter um herdeiro o fato responsável pela 
construção do convento, visto que D. João V prometeu, aos religiosos, edificá-lo se a rainha, sua 
esposa, concebesse uma criança. 

Então dom João, o quinto do seu nome, assim assegurado sobre o mérito do 
empenho, levantou a voz para que claramente o ouvisse quem estava e o 
soubessem amanhã cidade e reino, Prometo, pela minha palavra real, que farei 
construir um convento de franciscanos na vila de Mafra se a rainha me der um filho 
no prazo de um ano a contar deste dia em que estamos, e todos disseram, Deus 
ouça Vossa Majestade. (Saramago, 1982: 12) 

Este fato conservar-se-á como referência no decorrer da narrativa para que sejam incluídos 
na história padre Bartolomeu Lourenço de Gusmão, o Voador; Baltasar Mateus, o Sete-Sóis, aquele 
que foi lutar na guerra e ficou sem sua mão esquerda; e Blimunda, aquela que olhava as pessoas por 
dentro e receberá o epíteto de Sete-Luas. José Saramago centraliza sua narrativa nessas três 
personagens. Padre Bartolomeu tem o sonho de construir uma máquina voadora, a passarola, para 
voar. Blimunda e Baltasar ajudarão o religioso a executar o seu projeto. 

Neste romance observa-se o convívio de tensões por conta da presença de situações 
contraditórias. O “real” convive com o sobrenatural; o humano com o divino; o sagrado com o 
profano. Existe também a marca da convenção e da transgressão, da realeza e da plebe; a História – 
fatual – e a história – ficcional. Desta feita, faz-se oportuno o estabelecimento da conceituação 
básica a respeito do que seja fatual e ficcional. 

                                                 
* UERJ. 
Comunicadora da Sessão “O insólito entre o Realismo e o Fantástico – Leituras”, que compõe o simpósio “O insólito na 
narrativa ficcional: diálogos”, proposto por Flavio García. 
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Compreende-se por fatual a descrição de acontecimentos, – de fatos –, devidamente 
comprovados. Ciro Cardoso e Hector Brignoli afirmam que os fatos históricos “seriam aqueles fatos 
singulares, individuais, [...] seriam encarados como a matéria da história, que já existiria latente nos 
documentos, antes do historiador ocupar-se deles” (Cardoso; Brignoli, 1979: 21-2). 

Já ficcional refere-se ao processo literário, no qual o ficcionista usa da imaginação para 
estruturar sua narrativa, ou seja, a ficção. Acerca disto, Neli Novaes Coelho pondera que as 
histórias do ficcionista “são imaginadas e ele não mantém a impessoalidade [...]. Envolve-se de 
modo emocional nos fatos narrados” (Coelho, 1974: 43). 

O convento é desejo do rei, entretanto, para sua construção, foi necessário o trabalho do 
plebeu, do povo. A posição de D. João V vai ser colocada em questão enquanto construtor do 
Convento de Mafra. O convento, a Inquisição, os autos-de-fé e as festas religiosas representam o 
“sagrado” instituído, a realidade histórica e convencionada; estes acontecimentos se enquadram na 
classificação de fatual. Blimunda, que tudo enxerga, não vê Cristo na hóstia, e sim a vontade do 
homem, e pode consequentemente, ser considerada herética, sobrenatural. Ela é julgada herege 
porque infringia as regras do clero, uma vez que no século XVIII a Igreja imperava. Saramago ao 
criar Bimunda faz com que esta olhe as pessoas por dentro. Tais comportamentos da personagem 
caracterizam uma polarização entre o fatual e o ficional. 

Na História de Portugal, ao longo do século XVIII, a repressão era imposta a todos. Nesta 
obra de Saramago, ganham relevo a repressão e a transgressão, dois sentimentos contraditórios, 
configurados nas personagens do Rei e da Rainha, de Baltasar e de Blimunda, validando o que já foi 
comentado, ou seja, Memorial do convento há diversos episódios que reportam a presença do fatual 
e do ficcional e, neste último, emerge o sobrenatural, o insólito. O cenário de Portugal no século 
XVIII, o rei D. João V, o padre Bartolomeu Lourenço de Gusmão e todas as situações e fatos 
pertinentes à época, como auto-de-fé e casamento entre herdeiros da monarquia são representantes 
da abordagem fatual. No segmento ficcional é demonstrado que a grande massa popular – os 
trabalhadores –, foi a responsável, de fato, pela construção do convento de Mafra. Soma-se a estes 
aspectos o elemento insólito em virtude do religioso atrair Blimunda para o centro da narrativa 
oferecendo a ela condições de por em prática o seu dom de vidência, que será decisivo para o vôo 
da passarola. 

Blimunda de Jesus, a Sete-Luas, tem um nome diferente que remete ao universo 
místico/mítico, conforme Miguel Real, “o próprio nome, Blimunda, deriva-nos de imediato para as 
narrativas baseadas na matéria da Bretanha e para os ciclos celtas do rei Artur e dos Cavaleiros da 
Távola Redonda” (1995: 67). Acrescenta-se, também, o mito da feiticeira, da bruxa. O mito é 
compreendido como uma história divina, pertencente a uma cultura, na qual é contado um fato 
acontecido em tempos passados, em seus primórdios. Segundo Mircea Eliade, “os mitos revelam, 
portanto, sua atividade criadora e desvendam a sacralidade (ou simplesmente a ‘sobrenaturalidade’) 
de suas obras” (Eliade, 1972: 11). Ora, se o mito revela uma história, então, o mito é uma narrativa. 
Por conseguinte, Blimunda pode ser considerada um mito porque há referências, em Memorial do 
convento, à sua capacidade de olhar o mundo e as pessoas no seu interior. Condição esta que remete 
o leitor ao universo das feiticeiras, com poderes sobrenaturais, capazes de adivinhações e 
manipulações das vontades humanas: 

Vejo o que está dentro dos corpos, e às vezes o que está no interior da terra, vejo o 
que está por baixo da pele, e às vezes mesmo por baixo das roupas, mas só vejo 
quando estou em jejum, perco o dom quando muda o quarto da lua, mas volta logo 
a seguir, quem me dera que o não tivesse. (Saramago, 1982: 69) 

A mitologia celta chega até nós, por um lado, “graças a sua expressão sincrética, e por outro, 
graças às suas expressões política e literária assumidas notadamente no século XIII” (Brunel, 2005: 
684). É sabido que os celtas eram de origem indo-européia e se dispersaram pela Europa central no 
período pré-histórico. A Grã-Bretanha, a Irlanda, a península Hispânica, a Gália, Espanha, Bulgária, 
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Alemanha, e Escócia foram ocupadas por estes indivíduos. Os celtas viviam em tribos e cada uma 
delas possuía uma denominação. Assim, havia os Bretões, os Belgas, os Gálatas, os Gauleses e 
outros mais. Com a invasão romana, os celtas foram desaparecendo. 

Para determinados antropólogos, a imagem feminina retinha uma posição central na 
sociedade celta, cabendo ao homem a caça de pequenos animais e os recursos naturais para sua 
sobrevivência. Neste grupo social, a mulher era considerada um ser sagrado, visto que ela podia 
gerar vida. A mulher celta era considerada como aquela que tinha poderes, a representação da 
Soberania, a Grande Deusa. Pode-se, então, fazer aqui uma associação desta mulher com o papel 
que cabe à Blimunda na narrativa saramaguiana, pois dela emana o poder de recuperar Baltasar 
após o trauma provocado pela guerra, na qual Sete-Sóis perdeu sua mão: 

Nem sempre o trabalho corre bem. Não é verdade que a mão esquerda não faça 
falta. Se Deus pode viver sem ela, é porque é Deus, um homem precisa das duas 
mãos, uma lava a outra, as duas lavam o rosto, quantas vezes já teve Blimunda de 
vir limpar o sujo que ficou agarrado às costas da mão e doutro modo não sairia, são 
os desastres da guerra, [...] Por isso, Blimunda vem ajudar, e, chegando ela, acaba-
se a rebelião, Ainda bem que vieste, diz Baltasar, ou sentem-no as coisas, não se 
sabe ao certo. (Saramago, 1982: 81) 

O homem, perante a superioridade feminina, admirava e receava esta mulher. Barros afirma 
que “como doadora da vida e da morte, era responsável pelo bem e pelo mal, despertando fascínio e 
medo. Dessa forma, provocava, ao mesmo tempo, a admiração e a inveja, o respeito e o temor” 
(2001: 53). Já no século XVIII surgem as fadas; estas adotam um perfil moderno da Grande Deusa 
mantendo as mesmas características do passado. Ainda segundo Barros, as fadas são “portadoras de 
todos os recursos encantatórios e mesmo causando asco, elas enfeitiçam os homens, traçavam as 
linhas de seu destino e adquiriam a Soberania sobre eles” (Barros, 2001: 336). Da mesma forma que 
as fadas, Blimunda Sete-Luas enfeitiça Baltasar Sete-Sóis: 

Por que queres tu que eu fique, Porque é preciso, Não é razão que me convença, Se 
não quiseres ficar, vai-te embora, não te posso obrigar, Não tenho forças que me 
levem daqui, deitaste-me um encanto, Não deitei tal, não disse uma palavra, não te 
olharei por dentro, Juras que não o farás e já o fizeste, Não sabes de que estás a 
falar, não te olhei por dentro, Se eu ficar, onde durmo, Comigo. (Saramago, 1982: 
49) 

Uma das primeiras personagens que recebeu a designação de fada foi Morgana, pertencente 
ao mundo do rei Artur. Ela também é possuidora da faculdade de salvação ou destruição da espécie 
humana. Com o passar do tempo, de acordo com Barros, “a partir do século XIII, a imagem 
maléfica de Morgana foi se acentuando. Ela passou de curadora e benéfica a destruidora e mortal”, 
(2007: 281). Desta forma, nasceu o mito da feiticeira, da bruxa. Esta figura feminina está muito 
próxima de Blimunda, criada por Saramago, na Literatura Portuguesa contemporânea, visto que 
ambas são mulheres que transitam entre o princípio, – vida e o fim, – morte. 

Saramago, ao criar o perfil de sua personagem Blimunda, fez com que este fosse dotado de 
uma força interior imensa. Esta figura feminina rompe com as normas impostas pela sociedade 
causando surpresa ao leitor. Paralelamente, sua narrativa possui elementos insólitos. 

O insólito supõe a ocorrência do assombro, do medo, da hesitação, de uma situação 
angustiante, tanto por parte dos personagens envolvidos quanto do leitor, para se concretizar. O 
insólito desempenha uma função semelhante à de Blimunda no texto, que é de infringir às 
expectativas. Torodov salienta que “a função do sobrenatural é subtrair o texto à ação da lei e com 
isto mesmo transgredi-la” (2007: 168). Blimunda tem o dom da vidência, porém este poder somente 
se manifesta quando ela se encontra em jejum. Baltasar fica pasmado com esta qualidade inata de 
sua esposa: 
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Lembras-te da primeira vez que dormiste comigo, teres dito que te olhei por dentro, 
lembro-me, Não sabias o que estavas a dizer, nem soubeste o que estavas a ouvir 
quando eu te disse que nunca te olharia por dentro. Baltasar não teve tempo de 
responder, ainda procurava o sentido das palavras, e outras já se ouviam no quarto, 
incríveis, Eu posso olhar por dentro das pessoas. (Saramago, 1982: 69) 

Por sua vez, é graças ao poder de Blimunda que a passarola, – máquina voadora construída 
por Baltasar, seu marido, pelo padre Bartolomeu de Gusmão e por ela mesma –, consegue decolar. 
Blimunda recolhe as vontades humanas, as nuvens fechadas que estão dentro do peito das pessoas, 
substância que torna possível o vôo: 

Disse o padre, Dentro de nós existem vontade e alma, a alma retira-se com a morte, 
vai lá para onde as almas esperam o julgamento, ninguém sabe, mas a vontade, ou 
se separou do homem estando ele vivo, ou a separa dele a morte, é ela o éter, é 
portanto a vontade dos homens que segura as estrelas, é a vontade dos homens que 
Deus respira, E eu que faço, perguntou Blimunda, mas adivinhava a resposta, 
Verás a vontade dentro das pessoas [...] Vou para Coimbra, de lá, a seu tempo, 
mandarei recado, então irão os dois para Lisboa, tu construirás a máquina, tu 
recolherás as vontades, encontrar-nos-emos os três quando chegar o dia de voar. 
(Saramago, 1982: 110-1) 

Em seguida, depois de recolher cerca de duas mil vontades, Blimunda irá colocá-las dentro 
de esferas de âmbar, que promoveriam a decolagem da passarola. Mas, ela sabe que não é igual a 
sua mãe, Sebastiana, que via o que estava por vir, apesar de ter poderes sobrenaturais. A 
personagem consegue enxergar somente aquilo que está no mundo próximo e não o que vai 
acontecer no futuro. Ela não se sente envaidecida por ter tais dons e tão pouco quer atrair a atenção 
das pessoas para si. Blimunda apenas deseja sua vida simples e seu homem ao lado: 

Baltasar leva-me para casa, dá-me de comer, e deita-te comigo, porque aqui adiante 
de ti não te posso ver, e eu não te quero ver por dentro, só quero olhar para ti, cara 
escura e barbada, olhos cansados, boca que é triste, mesmo quando estás ao meu 
lado deitado e me queres, leva-me para casa, que eu irei atrás de ti. (Saramago, 
1982: 72) 

Desta maneira, Blimunda forma juntamente com Baltasar um par perfeito. Miguel Real 
assevera que é um sentimento intenso: “É um amor profundo, gerado sobrenaturalmente pela 
ligação espiritual criada por Sebastiana, no auto-de-fé do Rossio” (1995: 48-9). Real considera que, 
quando acontece um encontro amoroso tão forte, observa-se no âmbito literário o aparecimento de 
uma série empecilhos que contribui contraditoriamente para a solidificação desse amor. Isto não 
acontece com Blimunda, Sete-Luas, e nem com Baltasar, Sete-Sóis. A partir do momento que se 
conheceram, sempre conviveram em harmonia, embora cada um deles tivesse a sua anormalidade, 
Blimunda com seus poderes sobrenaturais e Baltasar com suas limitações físicas: 

Este ferro não serve, tem uma racha por dentro, Como é que sabes, Foi Blimunda 
que viu, o padre virou-se para ela, sorriu, olhou um e olhou outro, e declarou, Tu és 
Sete-Sóis porque vês às claras, tu serás Sete-Luas porque vês ás escuras, e assim, 
Blimunda, que até aí só se chamava, como sua mãe, de Jesus, ficou sendo Sete-
Luas, e bem batizada estava, que o batismo foi de padre, não alcunha de qualquer 
um. Dormiram nessa noite os sóis e as luas abraçados, enquanto as estrelas giravam 
devagar no céu, Lua onde estás, Sol aonde vais. (Saramago, 1982: 81-2) 

Há que se ressaltar que passagens como estas propiciam a evidência de elementos incomuns, 
insólitos; diferenciando, por isso, esta narrativa daquelas que são também possuidoras de uma 
abordagem histórica. 

Logo a narrativa merece, por sua vez, uma análise diferenciada, visto ser ela uma 
peculiaridade de Saramago. A forma engraçada de contar hábitos pertencentes aos indivíduos de 
classes sociais mais privilegiadas empresta, em alguns trechos da obra, um tom de anedotas; todavia 
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o literato português deixa claro que por debaixo destes costumes há o sofrimento de um povo. Real 
salienta que “este lado jocoso de narrar costumes e rituais existentes entre membros de classes 
sociais superiores torna certas passagens de Memorial do convento um quase anedotário; porém, é 
geralmente um anedotário exemplar” (1995: 38). Assim: 

Dos vinte mil, quase todos são homens, as poucas mulheres ficam na periferia do 
ajuntamento, não tanto por causa do costume de se separarem os sexos na missa, 
mas porque, perdendo-se elas no meio da multidão, vivas, sim, talvez saíssem, mas 
violadas, como hoje diríamos, não tentarás o Senhor teu Deus, e se o tentares não 
venha depois queixar-te de que ficaste grávida (Saramago, 1982: 199) 

Por outro lado, a maneira séria e comovente de narrar os acontecimentos está relacionada 
com as pessoas de grupos sociais menos favorecidos, com o trabalho braçal dos pedreiros para a 
construção do convento de Mafra. Segundo Real (1995: 39), “o lado sério, dramático, épico, 
assumindo por vezes o tom de gesta heróica, inclina-se para a descrição dos ambientes populares”. 
Desse modo: 

Aproximou-se o oficial da vedoria e pôs-lhe a mão em cima, como se estivesse 
tomando posse dela em nome de Sua Majestade, mas se estes homens e estes bois 
não fizerem a força necessária, todo o poder de el-rei será vento, pó e coisa 
nenhuma. Porém, farão a força. Foi para isso que vieram, para isso deixaram terras 
e trabalhos seus que eram também de força em terras que a força mal amparava, 
pode o vedor estar sossegado que aqui ninguém se irá negar (Saramago, 1982: 213-
4) 

Além deste fato, aponta-se a linguagem oral que o escritor emprega na narrativa. Percebe-se 
que Saramago, provavelmente, sobrepôs a fala coloquial sobre a técnica da escrita. Para Real “o 
processo narrativo de Memorial do convento desenvolve aspectos estilísticos que o aproximam da 
coloquialidade, estabelecendo uma cumplicidade entre o narrador e o narratário” (1995: 41), 
conforme pode-se constatar: 

Dona Maria Ana estende ao rei a maõzinha suada e fria, que mesmo tendo 
aquecido debaixo do cobertor logo arrefece ao ar gélido do quarto, e el-rei, que já  
cumpriu o seu dever, e tudo espera do convencimento e criativo esforço com que o 
cumpriu, beija-lha como a rainha e futura mãe, se não presumiu  demasiado frei 
Antônio de São José. É dona Maria Ana quem  puxa o cordão da sineta, entram de 
um lado os camaristas do rei, do outro as damas, pairam cheiros diversos na 
atmosfera pesada, um deles que facilmente identificam, que sem o que a isto cheira 
não são possíveis milagres como o que desta vez se espera. (Saramago, 1982: 14) 

Por último, destaca-se que o narrador faz uso de um sentido alegórico em Memorial do 
convento. Sabe-se que a alegoria é a exposição de uma idéia ou pensamento sob uma forma 
figurada. Para Kothe alegoria “é uma metáfora continuada, como tropo de pensamento em causa por 
outro, ligado ao primeiro por uma relação de semelhança” (Kothe, 1986: 91). 

Nos episódios envolvendo a construção da máquina voadora, pode-se observar as três 
personagens responsáveis pela concretização de tal evento, - padre Bartolomeu de Gusmão, Baltasar 
e Blimunda -, como representantes do povo, do homem como um todo. Percebe-se ainda o emprego 
da alegoria no vôo da passarola no qual o escritor, possivelmente, quer demonstrar que o homem só 
consegue realizar seus desejos quando sonha. Ele é o criador do mundo, suas vontades, seus anseios 
e desejos são o que tornam possível a concretização de um sonho: 

Falemos agora a sério, disse o padre Bartolomeu Lourenço, sempre que puder aqui 
virei, mas a obra só pode adiantar-se com o trabalho de ambos, foi bom terem 
construído a forja, eu arranjarei modo de alcançar um fole [...] faltando vento na 
atmosfera trabalharão os foles e voaremos, e tu, Blimunda, lembra-te de que são 
precisas pelo menos duas mil vontades, duas mil vontades que tiverem querido 
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soltar-se por as não merecerem as almas, ou os corpos as não merecerem 
(Saramago, 1982: 127) 

Pode-se, então concluir que Memorial do convento, é um romance que expõe os 
acontecimentos e o contexto social do século XVIII, cujo autor manifesta sua intenção de indagar o 
passado acerca da veracidade do ocorrido. Saramago, nesta obra literária, apresenta Blimunda, 
personagem pertencente ao universo ficcional, caracterizada de condições insólitas, especiais e 
diferentes daquelas aceitas pela sociedade. Tais atributos reportam à era das bruxas e feiticeiras 
celtas. 

É por meio da figura de Blimunda que o escritor sustenta sua narrativa, em vários episódios, 
com elementos insólitos. Observa-se ainda em Memorial do convento que Saramago faz uso de uma 
linguagem coloquial e da alegoria para abordar a opressão do povo português no século XVIII. 
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MAIS DO MESMO: A INSERÇÃO DO INSÓLITO EM  
O CRIME DO CHALÉ VERMELHO” 

DE XOSÉ LUIS MÉNDEZ FERRÍN 
COMO RETOMADA DA TRADIÇÃO 

Angélica Maria Santana Batista* 

Introdução à literatura galega e ao escritor Xosé Luís Méndez Ferrín 
Dentre os povos que exerceram influência sobre a cultura galega, destacam-se a figura dos 

celtas e dos romanos. Esses povos ocuparam o território galego e deixaram para o povo, além de 
outras contribuições, a expressão de suas culturas na literatura popular.  

Durante séculos, a língua galega, oriunda do latim, passou por diferentes realidades em sua 
comunidade lingüística.  Durante a Alta Idade Média o galego era uma língua de cultura, sendo 
utilizada nas cantigas trovadorescas da Península Ibérica. 

 Do século IX ao XII, o galego foi vinculado apenas à oralidade. O contexto histórico e 
político da Galiza, a partir do século XIII até o XV, insere sua língua também na modalidade 
escrita, passando a transitar em diferentes instituições sociais. Pode-se ver a eclosão da língua 
galaico-portuguesa nas cantigas trovadorescas, na época em que Portugal e Galiza eram um mesmo 
território, antes da independência do primeiro e da unificação da Espanha: 

O xénero lírico, que domina neste período, combina tradición cultural propia xá 
existente e a influencia de correntes literárias novidosas como a provenzal. É dicir, 
da lírica medieval galeda poderia dicirse que é o resultado da asunción dunha 
poética foránea adaptada á idiosincrasia e moso de ser galegos, co que o resultado 
segue sendo unha poesia lírica orixinal e, fundamentalmente, propia. 
O corpus lírico que comecemos hoxe em dia é enorme: arredor de 1.680 cantigas 
profanas e 420 relixiosas, elaboradas todas elas por unha nómina de 150 trobadores 
mais ou menos (Asa, 1999:10). 

Durante o período compreendido entre os séculos XIV e XVIII, conhecidos como os séculos 
de decadência, a língua galega sofre um declínio, sendo desconsiderada como língua culta. Com 
isso, despreza-se toda a história cultural construída pelo povo. As escolas, instituições de construção 
cultural, são proibidas de usarem a sua língua de origem, pois o galego é substituído pelo 
castelhano, adotado como língua oficial. 

Nos se pode falar da existência plena da literatura galega, ou pólo menos na 
medida em que o tiña sido nos séculos anteriores ao XVI, isto é, un produto 
relevante do punto de vista cualitativo e  cuantitativo.Esta nova situación é lóxica 
se temos em conta o intento de persecución e aniquilamento a que se viu sometida 
a nosa lingua; a língua e  a literatura viven vidas paralelas, isto é, a literatura – 
termo que procede da voz latina litteram, que significa “letra” – non é nada sem a 
palavra, ou o que é o mesmo, sem a língua que a surte dun caudal léxico propio que 
lle permite actualizar logo na escrita innumerábeis mensaxes diferentes. A 
represión lingüística actuou sobre a variante escrita que desde había séculos se viña 
cultivando, pólo que a nosa historia literária pasará dunha época de case 500 anos 
de normalización e prestixio a nível europeo a unha nova etapa de máxima 
ocultación e deteriorización (Asa, 1999:20). 

                                                 
* Comunicadora da Sessão “O insólito na literatura contemporânea – leituras críticas”, que compõe o simpósio “O 
insólito na narrativa ficcional: diálogos”, proposto por Flavio García. 
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Assim, percebe-se que a língua galega – assim como a literatura galega – percorreu 
diferentes momentos históricos, passando por períodos ora de consolidação ora de opressão 
exercida por outros povos. A língua galega foi paulatinamente sufocada e restringiu-se ao 
campesinato e às camadas mais baixas. As classes sociais mais altas – e a literatura produzida em 
conseqüência – falavam castelhano. 

A partir do século XIX esse cenário começa a mudar com a publicação de Cantares galegos 
de Rosalía de Castro e desde então existiu uma forte pressão para a dignidade e reconhecimento da 
cultura galega. Essas vozes foram sufocadas pela Guerra civil e a ditadura de Franco. Nesse 
momento, vários intelectuais exilados continuaram com a luta iniciada além de existir uma literatura 
de resistência. 

Em meados do século XX, um grupo de escritores que depois foram denominados de a Nova 
Narrativa Galega, influenciados pelo Novo romance e autores como Kafka, Joyce, Faulkner 
enriquecem a literatura galega com novas técnicas. 

O obxectivo común a todos eles era a vontade de normalización do galego na 
escrita e o afán de renovación de temas e formas narrativa da nosa tradición 
literária. Así por exemplo, vaise producir um achegamento á cultura urbana e a súa 
problemática social, multiplicación de vocês narrativas, introdución do monólogo 
interior, ruptura no tratamento do tempo – analepses temporais –, uso moderno da 
língua que fai que aparezan cultismos e tecnicismos de diferentes disciplinas, 
ademais os galicismos ou anglicismos, e, póla contra, aisencia de 
hiperenxebrismos, tan ccomúns na época de Nós, dado o pouco afán diferencialista 
dos novos narradores/as (Asa, 1999:58). 

Dentre eles se encontra Xosé Luís Méndez Ferrín cujos textos se singularizam por introduzir 
elementos sobrenaturais na realidade cotidiana. No entanto, a narrativa curta desse autor não pode 
se inscrever nos gêneros da tradição, apesar da declarada herança dos gêneros tradicionais (em 
especial do Maravilhoso) em sua estruturação narrativa, em especial em Percival e outras historias 
(1958), composto por 

Catorce contos caracterizados, entre outros aspectos, pela creación dun clima de 
misterio que chega a desembocar no terror, pólo emprego de topônimos e 
antrropónimos de resonancias nórdica e orientais (Aba Usaig, Lorelai, Jaccrú, 
Eikof, Rij, lao Rismy, etc.), póla mistura de elementos mítico (o próprio personaxe 
astúrico Percival e obxectos cotiáns e, finalmente, póla presencia do mundo 
lexendario celta (VV.AA. 2001: 296). 

Essa não filiação ao projeto real-naturalista em algumas de suas obras faz com que Férrin 
seja considerado pela crítica como um autor fantástico, utilizando este  termo em seu sentido lato. 
Há outros críticos que imaginam seu mundo ligado ao feérico, um mundo cujas regras estariam 
ligadas ao mágico, à fantasia. Tais reflexões são importantes para se  pensar na obre de Férrin, mas 
é necessário ter consciência de que são incompletas, pois filiar um autor a um gênero sem o 
necessário rigor é, no mínimo, perigoso pois, de acordo com o próprio: “Eu escribo sempre en dous 
tonos: um simbólico, abstracto, e outro mais realista. A miña obra vaise abaneando antre os dous” 
(VV AA, 2001: 296). Esses tons são tão cambiantes que considerar a obra de Méndez Férrin como 
simplesmente fantástica é ignorar essa realidade. 

A construção de um imaginário muitas vezes próximo da realidade do gênero Maravilhoso 
se dá pela estrita relação da obra ferriniana com os elementos da tradição mítica celta em paralelo 
com a tradição dogmática cristã (não esquecendo das histórias de São Tiago de Compostela). No 
prólogo da primeira edição de Percival e outras histórias em 1958, Salvador Lorenzana escreve: 

O conto, xá se sabe, debe ser decote un relato breve, porque é case exclusivamente 
argumento esquemático. Pero a súa alma nos está na súa brevedade; está no que, 
fora súa dimensión, debe conservar o carácter de narración divertida, e un tanto 
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pantástica. Neste libro, Méndez Ferrín conta catorce historias brevísimas; catorce 
momentos que teñen apreixado os seus ollos, abertos en oficio de pantasma sobre a 
comedia humana. 
[...] 
Os seus relatos están cheos, a un tempo, de sinxeleza humana e de ondeante 
irrealidade de fábula. Ás veces, a acción e o esceario do conto mergúllanse nunha 
néboa de vaga poesia, que lembra vellas e lonxanas lendas. (Ferrín, 1993:11) 

Partindo dessas palavras, deve-se avisar que o conto aqui lido se configura com esse tipo de 
característica. O conto “o crime do chalet vermelho” acaba por ser uma releitura de certos símbolos 
da tradição dentro da contemporaneidade, e evoca um clima absurdo a narrativa. 

“O crime do chalet vermelho”  e o absurdo 
A narrativa “O crime do chalet vermelho” é um tanto diferente dos demais contos de 

Percival e outras histórias, pois sua temática não se coloca explicitamente como herdeira da 
tradição mítica ou mesmo maravilhosa. Tanto o cenário como as personagens são citadinos e não 
evocam o imaginário maravilhoso, pelo contrário, tanto Pete-Iau como Ano Jhosco são cientistas.O 
conto possui elementos muito interessantes para se pensar na inserção do insólito no século XX  a 
partir da reflexão do Absurdo. 

Quando se fala de Absurdo, rapidamente se pensa na relação com Becket e o chamado teatro 
do absurdo, cujo diferencial era o ataque ao teatro tradicional e a busca de novas maneiras de se 
pensar o teatro e homem com a eclosão do inusitado no nível temático, receptivo e lingüístico. 

O absurdo, grosso modo, acaba por ser uma dos desdobramentos (talvez o mais fácil de 
identificar) do Existencialismo do qual Camus e Sartre são os principais expoentes. O que se coloca 
em questão é o que é o humano diante do extremo, da falta de referências do senso comum para a 
ordenação da sociedade. 

Sem referências comportamentais que possam explicar a atuação do homem diante dos 
acontecimentos extremos a que está sujeito, as regras que compartimentam e limitam a ação 
humana fenecem e o que deveria ser base para qualquer relação efetiva acaba por ser ilusão. 

Jogado em um mundo que não compreende, o indivíduo que se encontra em uma situação 
absurda percebe o seu cotidiano alterado e não consegue compor as regras de convivência amparada 
pelo senso comum com a realidade que o cerca. Não é apenas uma crise de valores, mas de como os 
valores são conscientemente encarados como transitórios e pouco úteis diante do que acontece. Tal 
impasse é pautado pela crença da absurdidade que dirige o comportamento do homem (Cf. Camus, 
1989). 

O que ocorre não é um gênero em si, com regras definidas, mas sim o que Camus no início 
de O mito de Sísifo (1942) chama de sensibilidade absurda, pois  “O verme se acha no coração do 
homem” (Camus,1989:24) e a atuação desse verme está tão esparsa na literatura do século XX em 
geral que não se pode definir as diretrizes de um gênero independente. Além disso, “o sentimento 
da absurdidade para com o desvio de uma rua qualquer pode se meter na cabeça de homem 
qualquer. Assim como, em sua desoladora nudez, em sua luz sem cintilação, ele é incapturável” 
(Camus, 1989:30). O sentimento da absurdidade se encontra no ser humano e a literatura, como 
produto humano, também pode evocar esse sentimento. 

Partindo do pressuposto de em que livros como A peste (1947) e O mito de sísifo, de Camus, 
existe a germinação dos eventos insólitos que se configuram na narrativa de Ferrín – cujas 
personagens se encontram em um mundo em que seus limites são colocados à prova e reações 
eclodem a partir do que pode ser chamado de sensibilidade absurda –, far-se-á uma rápida análise 
de “O crime do chalet vermelho” pensando que a narrativa retoma o clima absurdo no que diz 
respeito à impossibilidade de se estabelecer alguma relação com o mundo que é naturalmente hostil 



O insólito em questão – Simpósios – Publicações Dialogarts – ISBN 978-85-86837-64-7 
 

 122

ao homem, já que “ o absurdo nasce entre o apelo humano e o silêncio despropositado do mundo” 
(Camus, 1989:36). Não é possível se instaurar uma unicidade ao universo evocado pela narrativa, o 
que gera o silêncio do mundo traduzido pelo embate das personagens cujo resultado é a morte de 
uma delas. É desse silêncio que move a narrativa. 

O chalé vermelho como local em que eclode o absurdo 
Desde o início da narrativa, percebe-se que o que ocorre é o choque entre dois mundos 

representados por duas cores: o xadrez de Pete-Iau e o vermelho de Ano Jhosco. O choque desses 
mundos contrastantes se dá pela violência e pela morte. A impossibilidade de convivência entre eles 
é acentuada desde as primeiras linhas, quando Pete-Iau é conclamado a não se encontrar com Ano-
Jhosco. 

O mundo de Pet-Iau é unificado, simétrico, porque: 
O desejo profundo do próprio espírito em seus procedimentos mais evoluídos vai 
ao encontro da sensação inconsciente do homem diante do universo: ele exige 
familiaridade, tem fome de clareza. Para um homem, compreender o mundo é 
reduzi-lo ao humano, marcá-lo com o seu selo. (Camus, 1989:36) 

Já o mundo de Ano Jhosco é a antítese disso. As regras de que se vale não têm relação com 
o humano e o familiar. O vermelho de seu chalé já demonstra dubiedade: paixão e violência estão 
represadas nesse espaço exíguo, porém aterrador. 

É dessa oposição violenta que se nutre a narrativa e dá o sentimento de absurdidade 
presente. O confronto entre Pete-Iau e Ano Jhosco é sem precedentes porque não há referências 
comportamentais para atenuar as diferenças entre eles. O que ocorre é a intensificação da violência 
e do extremo já intuídos no contraste das cores visualizadas na narrativa. O confronto das 
personagens e suas cores pode ser vislumbrado como o confronto do “prórpio homem com o 
mundo” (Camus, 1989:48-9). 

O cenário que descortina a narrativa são as calçadas em preto e branco e o asfalto de uma 
grande avenida: “Pete-Iau camiñaba a paso rexo pólo taboleiro de xadrez” (Ferrín, 1993:77). A 
natureza inexiste nesse espaço. Apenas preto e branco se estendem na rua em que o velho Pete-Iau 
caminha lentamente. Seja pela esquerda ou pela direita, o xadrez das calçadas oprime Pete-Iau e 
define a maneira de seu mundo: 

Pete-Iau seguiu a andar e agora ia póla aceira direita. Baixou a testa e viu no chao 
os cadros; decatouse entón que ia pisar nas cruces e nas raias, nas parcelas negras e 
nas brancas, sem concerto..., e tivo medo. Pensou que debía andar com orde. Von 
coidado puxo um pé nun cadro branco, cadro negro... 
[...] 
“¿Pero que fago? ¿Son um neno pra xogar desta maneira?”. E pasouse pra o meio 
da Avenida, pra estrada de asfalto. Por ali non había branco e negro, non había 
cadriños nos que pór o pé. A estrada enteira era um cadriño negro. (Ferrín, 
1993:77-8) 

As linhas da calçada e do asfalto demonstram as limitações a que esse mundo e Pete-Iau são 
submetidos. A geometrização e a ordem que se colocam no início da narrativa são uma espécie de 
limitação. Mas esses limites são assustadores também, como se pode perceber na atitude do idoso. 
A maneira como Pete-Iau caminha acaba por ser o desejo de não confrontar essa ordem expressa 
pelos infinitos quadrados da calçada e do asfalto. 

Esse mundo será alterado na figura de Ano Jhosco e de seu chalé. Esse enfrentamento com o 
que é exterior ao chalé vermelho é sugerido quando Pete-Iau é  parado na rua e aconselhado a não 
visitar a cientista: 

– ¿Pra onde va, Pet-Iau? – perguntou um home. 
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– Vou – dixo – a cas de Ano Jhosco. 
–¿ E que é o que vas facer na casa de Ano Jhosco? 
– Vouna filicitar pólo derradeiro libro que... 
–¿ Ti non coñecer a Ana jhosco? 
– Non. Persoalmente non a coñezo. 
– Pois non queiras coñecela, Pete-Iau. Non – dixo o home que parou a Pete- Iau 
sóbor do taboeiro xadrez, non a queiras ver, vaiasa á súa casa pra felicitala pólo 
derradeiro libro. 
– Irei á súa casa e coñecereina, amigo. (Ferrín, 1993:77) 

Tal diálogo ocorre na calçada esquerda. O professor passa para a calçada direita e uma 
mulher o detém e repete-se a cena. Não se explica a insistência dessas personagens em impedir o 
caminho de Pete-Iau. Apenas reiteram a necessidade de não se conhecer Ano Jhosco. Essa mulher 
se torna uma incógnita. 

Como que um desafio, “apareceu, millor dito, cuase xurgiu sobre a aceira esquerda, um 
horríbel chalet vermello” (Ferrín, 1993:78): 

E asín a “Avenida das Ulmeiras” era um fracaso largacío, com pistas e duas 
aceiras, deitado ao longo sóbor de um chão gris, sem herba, sem árbores só cunha 
terra gris que o vento erguia até as nubens. Antre punta e cabo de “Avenida das 
Ulmeiras” estaba o chalet de Ano Jhosco; era rubio, de tellón sem revestir. De 
arredor medraba um xardín virxe, com grandes cardos e outas herbas..., esas outas 
herbas que non hai no monte e só medran em xardíns descoidados. Sóbor da porta 
puña letras desdouradas: “Dra. ANO JHOSCO”. (Ferrín, 1993: 79) 

O ar de abandono do chalé rubro também é uma provocação à simetria do exterior. A 
natureza que se mostra não é podada pela mão do homem, antes fica livre, o que demonstra já na 
visão do chalé que o pronunciado pelas personagens inominadas: existe algo em Ano Jhosco que 
nega o mundo até então apresentado. 

No momento em que Pete-Iau adentra na casa dessa mulher, a atmosfera equilibrada do 
mundo exterior é contrastada com o interior do chalé: 

Pete-Iau entrou nunha habitación chea de libros e de pó vello. Em dous currunchos 
exhibíanse grandes ampolas de alcol, com dous fetos dentro, num lenzo de parede 
um debuxo enorme do descobridos da psicoanálise. Fronteiro, unha numerosa 
colección de arácnidos fixada no fondal de duas vidreiras. (Ferrín, 1993:79) 

A sujeira e o amontoamento do chalé, assim como o velho estranho que atendera a porta 
para Pete-Iau, são a exacerbação do que se vira no exterior: um desafio. Ao adentrar no universo de 
Ano Jhosco, Pete-Iau é engolido pelo negrume do chalé e a padronização não mais existe. 

Pela descrição do chalé, percebe-se Ano Jhosco é uma figura que está mais para o 
animalesco – em conformidade com a presença dos aracnídeos em sua parede – e às forças 
represadas e profundas do inconsciente, como se vê no retrato de Freud. 

Ouviuse o bruído de três pés e entrou Ano Jhosco apoiada nun caxato... 
Entrou Ano Jhosco. Ela era Muller de meter medo. Tina a face completamente 
pintada de azul; os cabelos caínlle lasos, longos, coma chamas mortas; o corpo 
timão delgado, sem seos, pernas longuísimas e estreitas, bem marcadas póla meia 
parda. (Ferrín, 1993: 79) 

Ano Jhosco nada tem de feminino ou masculino. É um ser andrógino e até esse momento 
sem vida. Seu sorriso ao ver o professor Pete-Iau é caloroso, porém destoa de toda a sua imagem e 
logo após saber que o professor fora ali não para parabenizá-la mas sim para destruir os conceitos 
de seu livro, finalmente sua face se mostra: 

– ¡profesor..., é vostede cruel, terribelmente cruel, ó me vir dicir á miña casa que o 
núcleo da miña teoría está no áer! ¡Vostede non ten alma! ¡A min..., unha probe 
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Muller..., unha coitada que refugou o mundo! ¡Eu, sábeeo vostede, só vivo na 
ciencia, na miña ciencia, no meu “refuxio” da ciência... ¡Profesor, vostede é cru ! 
¡Eu que na vida tiven um home! Só tive ciencia e ciencia...     
Ano Jhosco choraba... choraba outo, berraba e agarrábase os longos cabelos cansos. 
Pete-Iau estaba nervoso, inquedo...  
Ela, súpet, calou. Acendeu outro quinqueé. Pulsou um timbre e entón entrou um 
vello chepudo. 
– Pecha a porta por fora, díxolle ela. 
Por tras da porta sentiuse renxer de cadeas e o encaixe de unha tranca, Pete-Iau 
tremia cada ver mais molesto. Dixo Ano con calma: 
–  ¡ Fixéchesme sofrir..., agora faime gozar..., dáme pracer. ¡Non pomas esa cara de 
medo! ¡Si..., ai! ¡Son feia! ¡ son horríbel! ¡Un monstro!..., xá sei. Pero ficécheme 
sofrir. ¡ Ti.... vello ! Revello! ¡ vellote! ¡ Agora hasme dar pracer... Bicame! ¡ 
Veña, bícame! (Ferrín, 1993:80) 

É nesse momento de desatino que se percebe a impossibilidade de horizontalização entre 
Pete-Iau e seu universo quadricular e a profundeza desarticulada de Ano Jhosco. Para Camus: 

absurdo é o confronto entre esse irracional e esse desejo apaixonado de clareza 
cujo apelo ressoa no mais profundo do homem. O absurdo depende tanto do 
homem quanto do mundo. É, no momento, o único laço entre os dois. Cola-os um 
ao outro como só o ódio pode fundir os seres. É tudo o que posso discernir nesse 
universo sem limites em que prossegue a minha aventura. (Camus, 1989:40) 

A atitude de Pete-Iau e Ano Jhosco quando percebem não ter mais diálogo entre eles é 
diferenciada também: uma reage com violência e desespero e outro com inquietação e nervosismo. 
Não se pode esquecer de que o cenário é o de Ano jhosco. As regras são dela e o fato de ter 
trancado Pete-Iau é indício de que o mundo exterior não pode ser base de ordenamento de sua vida. 
Assim como uma aranha, a cientista tenta enovelar Pete-Iau em sua casa, consciente de sua feiúra: 

Ela entón, acendeu outro quinqué. 
– Si – proseguiu – a miña cara é azul. Píntoa eu xá..., pra me  facer mais horríbel e 
que a xente diga: “Mira que pouca vaidade tem Ano Jhosco, até se pinta de azul”. 
Si, sei que a miña cara é de salamántiga... Hai vinte anos que non a vexo no 
espello... ¡ ¡  ompu tódolos espellos da casa!! Agora só a poido ver nos lentes de 
visitantes parvos... coma ti. (Ferrín, 1993:80-1) 

O componente sexual absolutamente agressivo de Ano Jhosco também é uma reversão dos 
papéis: a mulher agride e salta para o homem.  Violência entra como o único componente que 
regula a atitude extrema da mulher, que é tida nesse momento como monstro: 

Pro a súa voz afogábase no despacho de Ano Jhosco. E ela, como unha gata, 
choutolle ao pescozo e agarrouno bem. Pete-Iau sentiu perto dil a face fedenta, 
cheirosa, azul, do monstro; desorbitáronse os ollos. Pero ela deixouno e foi acender 
outro quinqué. Pete-Iau, daquela, como um afago, colleu unha cadeira e botouse 
contra Jhosco, ela viu ao vello enlouquecido... Arretirou os labres, insinou a 
dentamia, esquivou o golpe e íalle morder na mao cando Pete-Iau, súpeto, meteulle 
ate as quixadas unha pata de cadeira. E Pete-Iau golpeoulle a testa cun pisapapeis... 
golpeoulla unha vez..., e outra, e outra... 
Ano Jhosco xacía no chão. Da boca entreaberta abrolláballe um líquido visguento. 
(Ferrín, 1993: 81) 

Golpear diversas vezes a opositora pode parecer uma atitude pouco razoável, mas o chalé 
vermelho não é o espaço da razoabilidade, como era a Avenida das Ulmeiras. Os paradoxos são a 
tônica desse local e nem mesmo a morte de Ano Jhosco pode modificar isso: 

O Dr. Pete-Iau acendeu outro quinqué e considerou espantado o corpo de Ano 
Jhosco, contorsionado no chao coma um maniquí de pano. Debía de estare morta. 
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Pro il non se atreveu a recoñecela. Retrocedeu côa mao na testa. Marcou 
lentamente um númaro no telefone: 
– ¿É a Perfeitura de Polícia? 
E Pete-Iau acendeu outro quinqué e esperou impaciente. No chao o corpo inerte de 
Ano Jhosco, nunha parede o mestre vienésa sorrie e noutra parede cento vinte 
aramas disecadas. (Ferrín, 1993:81) 

Pete-Iau não busca nenhuma redenção ou mesmo demonstra arrependimento. Parece que 
houve uma suspensão da ordem e da referência pelos instantes em que ambos se entregaram a seus 
instintos. Pete-Iau sobreviveu e a primeira atitude que teve foi resgatar o mundo exterior. Isso não é 
uma volta à simetria – até porque o professor não sai do chalé – mas da necessidade de saber da 
existência de algo para além da violência que ali existiu.  Não há vencedores aqui, antes o 
esfacelamento de Pete-Iau e de Ano Jhosco. Esse esfacelamento não se dá apenas pela morte de 
Ano Jhosco, mas pelo próprio desfazimento da lógica de um mundo pautado pelo sentimento da 
absurdidade. 

Considerações finais 
A obra Percival e outras histórias foi escrita por um jovem de 18 anos em 1953 em uma 

província de um país periférico. Sabe-se que os anos 50 na Europa foram problemáticos e que a 
Espanha vivia sob o regime de Franco. A Galicia e sua cultura foram severamente reprimidas por 
um galego, o que não deixa de ser irônico. 

Nesse clima de repressão e de luta pela retomada das raízes galegas de que Xosé Luís 
Mendéz Ferrín sempre fez parte, a narrativa “O crime do chalet vermelho” se mostra mais 
contundente. As regras de convivência são reavaliadas e a própria definição do que é o humano é 
revista após os horrores das guerras. No que tange ao conto, não há aqui como nos demais textos da 
obra citada a presença da natureza e de personagens que lembram o ideário mítico celta de que os 
galegos se sentem herdeiros. É singular mesmo na obra em que se insere. 

O que se coloca são as emoções em sua face mais brutal e a impossibilidade de reprimi-las. 
A aparente não coerência das atitudes e dos cenários que se manifestam na narrativa se presta à 
idéia de que “a razão é vã e nada existe além da razão” (Camus, 1989:54). Isso se dá não pela 
eclosão do irracional, mas pela afirmação do homem absurdo diante do vazio que poderia ser 
preenchido pela figura cristã de Deus, já que “o absurdo é o pecado sem Deus” (Camus, 1989:54). 
O que é ser humano em uma atitude extrema, sem referências, consciente de sua existência 
solitária? Eis a questão do absurdo e da narrativa que se desvela. 
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DO SENTIMENTO DO FANTÁSTICO CONTEMPORÂNEO: 
A PRESENÇA DE MURILO RUBIÃO 
E AMÍLCAR BETTEGA BARBOSA 

Josilene Marinho 

Primeiras palavras 
Segundo Tzvetan Todorov, em Introdução à Literatura Fantástica (2004), o fantástico 

ocorre em um universo ficcional à semelhança do universo real, produzindo acontecimentos que 
não podem ser explicados pelas leis deste mundo. Ao leitor cabe observar e buscar alternativas que 
os justifiquem. Para o autor, o fantástico ocorre por meio da incerteza e da hesitação provocada no 
leitor diante de um evento sobrenatural. Somos levados pela dúvida e pela incerteza a questionar o 
evento insólito que não possui explicação pelas leis de nosso mundo familiar. Para o autor, “Há um 
fenômeno estranho que se pode explicar de duas maneiras, por meio de causas de tipo natural e 
sobrenatural. A possibilidade de se hesitar entre os dois criou o efeito fantástico.” (Todorov, 2004: 
31). 

Para Lovecraft, o medo era tido como sentimento essencial para sua existência. Para ele, o 
fantástico deveria existir na própria experiência do leitor, e essa experiência tinha que passar, 
necessariamente, pelo medo. 

Para Lovecraft, o critério do fantástico não se situa na obra mas na experiência 
particular do leitor; e esta experiência deve ser o medo. Um conto é fantástico se o 
leitor experimenta um sentimento de terror e de medo. Por isso, devemos julgar um 
conto fantástico em função da intensidade emocional que ele provoca. (Todorov, 
2004: 40) 

Na apresentação do fantástico por Selma Rodrigues (1988), temos que o fantástico se define 
pela dupla ruptura da ordem do cotidiano e do sobrenatural. Por isso, ele se refere ao que é criado 
pela imaginação, tudo o que ultrapassa o conceito que temos de real. Essa definição apresentada 
pela autora nos remete a que é adotada por Sartre, para quem “Não é necessário nem suficiente 
retratar o extraordinário para atingir o fantástico. O acontecimento mais insólito, isolado num 
mundo governado por leis, reintegra-se por si mesmo à ordem universal” (Sartre, 2005: 136). 

Sartre trabalha com o conceito de fantástico contemporâneo, em que não há nenhuma 
explicação para o evento sobrenatural, que permanece na ambigüidade. Segundo o autor (Sartre, 
2005), o fantástico, enquanto gênero, é domesticado pelo humanismo contemporâneo. Ele renuncia, 
pois, a algumas das características do fantástico clássico. Não há mais sustos ou sobressaltos diante 
de um evento sobrenatural, ao contrário do chamado Fantástico clássico, que prevê a hesitação 
como elemento principal.  

Longe da pretensão definidora do fantástico, nosso objetivo é verificar, através da análise de 
textos de dois autores – Murilo Rubião (Contos Reunidos) e Amílcar Bettega Barbosa (Deixe o 
quarto como está) –, como os elementos do fantástico contemporâneo aparecem em seus contos. 

Em Murilo Rubião, não há a hesitação do fantástico, o que existe é a aceitação do elemento 
insólito como normalidade. Segundo Roberto Schwartz, “não encontramos nos contos do autor 
intrigas que visem produzir horror ou o clássico frisson, tampouco enredos que conduzam ao 
desvendamento final do texto, próprios da narrativa de mistério” (Schwartz, 1981: 65). 
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A mesma ausência de hesitação é encontrada nos contos de Amílcar Bettega. Seus contos 
narram, com naturalidade, eventos do cotidiano, situações normais, em que temos a ocorrência de 
um evento sobrenatural, que de tão naturais acabam sendo aceitos pelo leitor sem questionamentos 
sobre a possibilidade ou não de terem acontecido. 

Do fantástico contemporâneo 
Para Sartre, o fantástico contemporâneo, ocorrido no século XX, seria um desenvolvimento 

do tradicional, realizado no século XIX, e teria Kafka como grande representante. Nessa definição, 
a inserção de um elemento fantástico num mundo natural faria com que esse elemento se tornasse, 
também, natural. No entanto, se um elemento fantástico fosse capaz de convencer o leitor de que 
suas características não podem fazê-lo pertencer ao natural, todo o mundo ao seu redor passaria a 
ser fantástico. 

Para o autor, o fantástico contemporâneo é habitado por seres humanos e naturais. Trata-se 
de um mundo absurdo, onde o homem se encontra preso numa luta incessante e infrutífera, 
denotando o impossível e o contraditório. Dessa forma, o homem absurdo seria o homem fantástico 
contemporâneo. “Mas o absurdo é a total ausência de fim. O absurdo é o objeto de um pensamento 
claro e distinto; ele diz respeito ao mundo ‘em anverso’ como limite efetivo dos poderes humanos” 
(Sartre, 2005: 140). 

Por isso, no fantástico contemporâneo, não encontramos mais fantasmas ou fadas. O que 
restou foi o próprio homem, é ele quem cria o próprio objeto do fantástico. Sartre fala de uma 
humanização do fantástico: 

Assim, ao humanizar-se, o fantástico se reaproxima da pureza ideal de sua 
essência, torna-se o que era. Despojou-se, parece, de todos seus artifícios: nada nas 
mãos, nada nos bolsos. As pegadas nas margens, nós as reconhecemos como 
nossas. Nada súcubos, nada de fantasmas, nada de fontes que choram – há apenas 
homens, e o criador do fantástico proclama que se identifica com o objeto 
fantástico. Para o homem contemporâneo, o fantástico tornou-se apenas uma 
maneira entre cem de fazer refletir sua própria imagem. (Sartre, 2005: 139) 

O que provoca no leitor implícito o sentimento do fantástico contemporâneo, muitas vezes, é 
a repetição de algo comum, cotidiano, que acaba por gerar uma ocorrência que contradiz a 
probabilidade da coincidência. Isso ocorre através de um fato corriqueiro, que se transforma em 
fantástico através da subversão dessa realidade.  

Outra questão é que o narrador do fantástico contemporâneo não se espanta diante dos fatos 
sobrenaturais que lhe são apresentados. Ele contempla, sem surpresas, os eventos das narrativas, 
diferente do fantástico tradicional, de Todorov, que pressupõe a hesitação. No fantástico 
contemporâneo, temos como característica marcante o retorno ao humano, efetuando o processo de 
naturalização do real através da inserção de um elemento fantástico. 

Os contos de Amílcar Barbosa Bettega e Murilo Rubião apresentam, por meio do absurdo 
ficcional, a fatalidade da vida moderna, angústia e solidão. Aqui, uma vez rompidos os limites do 
possível, estamos no terreno do fantástico, gênero esse que se apresenta, algumas vezes, pelo 
processo de metamorfoses. Nele, a linguagem revela uma insatisfação humana e assume caráter 
revelador e crítico. 

Da análise 
O fantástico contemporâneo brota no espaço urbano moderno, em meio a violência, 

marginalização, burocracia e desamores. Nele, o narrador não é alguém espantado com o que narra, 
mas alguém que age com naturalidade diante do absurdo dos eventos. Assim, em ambos os autores, 
as coisas são o que são e não há muito espaço para interrogações. Logo, para o leitor, os fatos 
acabam se apresentando, também, de forma natural. O insólito não causa surpresa no âmbito de um 
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universo que possui sua própria lógica. Essa naturalização se dá, também, pelo uso da linguagem 
simplificada, visando dar maior ênfase ao elemento absurdo. 

O que temos nos dois autores selecionados é uma trama de situações dolorosas que 
conduzem ao absurdo. Ambos subvertem a realidade a partir de uma situação banal e a transformam 
num acontecimento absurdo. Os elementos dos contos – cenas, personagens, objetos –, são naturais. 
Estamos, pois, diante de um espaço conhecido, com personagens vivendo uma situação banal. Isso é 
fruto de um confronto entre a razão e a desrazão e se dá porque uma caminha em direção a outra, 
criando um universo insólito e absurdo. 

Dessa forma, percebemos que no fantástico o mundo real é possível, mas ele é subvertido, 
arruinado, pela implacável lógica do absurdo. É essa lógica que leva o homem a um comportamento 
“estranho”. Aqui, a realidade se apresenta de forma grotesca e alegórica, mostrando um homem 
sufocado pelo seu cotidiano, por uma atmosfera pesada que aponta para o absurdo, para o ilógico. 
Logo, o que o fantástico faz é subverter a ordem através de um acontecimento insólito. 

Tanto em Murilo quanto em Amílcar, o insólito ocorre num universo familiar, que é abalado 
por um acontecimento desconhecido, sobrenatural. Por isso, o espaço é o cenário urbano moderno, a 
relação do homem com o caos gerado pelo progresso desumano das grandes cidades. O banal 
irrompe nessa atmosfera banal para alargar a realidade, descortinando fronteiras que são, 
habitualmente, desconsideradas. 

Para nossa análise, selecionamos os contos “A cidade” e “Teleco, o coelhinho”, de Murilo 
Rubião; e “Exílio” e “O crocodilo”, de Amílcar Bettega. 

A Cidade 

Conforme dissemos anteriormente, o fantástico contemporâneo se apresenta em meio a um 
espaço conhecido. Um desses espaços conhecidos, tanto em Amílcar quanto em Murilo Rubião, é o 
espaço da pequena cidade. 

No conto “O Exílio”, de Amílcar, temos uma narrativa em primeira pessoa, em que o 
personagem narra sua inquietação diante da impossibilidade de manter sua loja, visto que a mesma 
não tem fregueses. Diante da dificuldade de manter uma loja que não dá lucro, ele resolve ir embora 
da cidade. Contudo, nesse conto, a cidade se tornou uma imposição para a personagem. Por isso, ao 
tentar sair dela, se depara com a dificuldade de conseguir sucesso em seu objetivo. A personagem 
tenta atravessá-la inutilmente, pois, por mais que o trem se movimente, ela não acaba, apontando 
para o infinito. Percebe, então, que além da cidade o que existe, ainda, é a cidade. 

Acho que foi pensando nessas bolhas de luz estourando e se desfazendo em 
fagulhas que adormeci. Acordei logo em seguida, e na minha janela ainda cruzava 
a cidade. O trem custava a se desvencilhar daquela paisagem pálida de ruas e casas 
e luzes vazias. Dormi e acordei de novo, várias vezes, e o trem ainda atravessava a 
cidade. Só naquele momento pude perceber a extensão da cidade que eu deixava. 
Sempre vazia, sempre escura, com suas luzes ralas se evaporando na esteira do 
trem, mas sempre à minha janela. A cidade não acabava. (Barbosa, 2002: 25) 

No conto de Amílcar, encontramos um homem que se mostra totalmente passivo e 
conformado com tudo. 

Nunca houve grande freqüência à loja, o que eu encaro como uma coisa normal. As 
pessoas podem muito bem viver a normalidade de suas vidas sem precisar vir à 
loja. Até é bem possível que hoje essa freqüência seja a mesma de quando a abri, e 
no fundo seja eu que, tentando achar desculpas para fechá-la, venha a falar dessa 
questão agora. (Barbosa, 2002: 19) 

Já no conto “A Cidade”, de Murilo Rubião, nos deparamos com Cariba, que viaja para uma 
cidade que acaba se tornando sua prisão. Temos, mais uma vez, a subversão do real por meio de um 
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evento insólito. Cariba é preso pelo simples fato de ser o único na cidade que faz perguntas, sem 
provas, sem depoimentos convincentes. A curiosidade dele é o que acaba o condenando a uma 
prisão injusta e sem expectativas de libertação. Nesses contos, tanto a cidade de Murilo Rubião, 
quanto a de Amílcar, representa uma prisão. No caso do conto de Amílcar, a prisão é a loja, de onde 
o personagem nunca sai; no caso de Murilo Rubião, é a própria prisão, instituição. 

Outro aspecto comum entre os dois contos é que a cidade de Murilo Rubião, assim como a 
de Amílcar, ambicionava ser grande. “Destinava-se a uma cidade maior, mas o trem permaneceu na 
antepenúltima estação” (Rubião, 1999: 57). “E, na visão embaçada pela minha respiração contra o 
vidro, lá estava ela, lá estava a cidade ainda, as fachadas secas das casas, as luzes frias da rua, 
passando, passando” (Barbosa, 2002: 25). 

A cidade pode ser entendida como aquela que não acaba (“O Exílio”) ou aquela que 
permanece e aprisiona (“A Cidade”). 

Temos, também, presente nos dois contos, a função contraditória do trem, que, em ambos, se 
configura como um veículo que não conduz a lugar algum. Em um, o trem “permaneceu 
indefinidamente na antepenúltima estação” (Rubião, 1999: 57), em outro, simplesmente não 
conseguia sair da cidade: “O trem custava a se desvencilhar daquela paisagem pálida de ruas e casas 
e luzes vazias” (Barbosa, 2002: 25). 

Aparece, ainda, no conto de Amílcar Bettega, a sensação de sufocamento por parte do 
personagem. 

Claro que o calor que faz nesta cidade também ajuda a aumentar a sensação de 
sufocamento. Deixa a gente meio atado. Às vezes me parece que o ar de dentro da 
loja vem endurecendo, tornando-se uma espécie de gel que vai tomando conta do 
interior da loja, o que evidentemente dificulta os movimentos aqui dentro. 
(Barbosa, 2002: 19-20) 

Em Murilo Rubião também observamos uma atmosfera de sufocamento. Contudo, aqui, ele 
vai além e representa a própria prisão da personagem. 

Quando ela se despede – o corpo tenso, o suor porejando na testa – Cariba sente o 
imenso poder daquela prisão. 
Caminha, dentro da noite, de um lado para outro. E, ao avistar o guarda, cumprindo 
sua ronda noturna, a examinar se as celas estão em ordem, corre para as grades 
internas, impedido por uma débil esperança... (Rubião, 1999: 63) 

Os dois contos terminam inconclusos, um remetendo à idéia de eterno retorno, de uma 
cidade que está no homem, mais do que o homem na própria cidade. No outro, a idéia de infinito, 
de uma prisão que não dá indícios de liberdade. Ao final, ambas as personagens se conformam e 
não questionam seus destinos. 

O Crocodilo versus Teleco, o coelhinho 

Na segunda abordagem, temos os contos “O Crocodilo”, de Amílcar Bettega, e “Teleco, o 
coelhinho”, de Murilo Rubião. As personagens de ambos fogem dos outros e, sobretudo, de si 
mesmos. 

Teleco utiliza para isso a metamorfose como elemento de fuga; já o crocodilo de Amílcar, o 
faz através de sua anulação quando se torna parte do homem. No conto “O crocodilo”, o animal 
começou a se acomodar de acordo com as atitudes do sujeito. Ficava ao lado dele, dava sua pata 
para cumprimentá-lo. Quando se deu conta, o crocodilo já estava nele. 

Aqui, a personagem principal passa a se colocar sob suspeita de uma possível loucura. 
Temos, então, a questão da apreensão assustadora de um evento que coloca toda sua realidade 
psíquica em suspensão, caracterizando uma vivência de estranheza em relação ao evento insólito. 
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Em um determinado momento, o homem se depara com um momento perturbador: o crocodilo 
sorriu para ele. 

Olhei e lá estava ele, me olhando também, com seus olhos saltados e tristes. Ele me 
sorriu de novo, mas aí não respondi. Agora estou louco, pensei, não preciso mais 
desse crocodilo aqui, e comecei a me incomodar com a presença dele em cima do 
meu colchão. (Barbosa, 2002: 52) 

Em “Teleco, o coelhinho”, Teleco também tenta se adequar, se acomodar a uma realidade 
que não é a sua. Assim, o processo de metamorfose desencadeado no conto, além da busca de 
identidade, é impulsionado pelo desejo de agradar os outros. 

Depois de uma convivência maior, descobri que a mania de metamorfosear-se em 
outros bichos era nele simples desejo de agradar ao próximo. Gostava de ser gentil 
com crianças e velhos, divertindo-os com hábeis malabarismos ou prestando-lhes 
ajuda. O mesmo cavalo que, pela manhã, galopava com a gurizada, à tardinha, em 
lento caminhar, conduzia anciãos ou inválidos às suas casas. (Rubião, 1999: 144-5) 

No caso do crocodilo, o mesmo acontece, pois ele também busca uma identidade e agradar 
ao outro, refrescar o calor sentido pela personagem. 

Quando acordei, ele já estava em mim. E talvez tenha sido por isso que dormi 
tanto. Porque não senti calor, porque senti até certo conforto no meu sono, porque 
me senti bem, me senti calmo, como havia muito não me sentia. O crocodilo estava 
colado em mim, e a delícia e o frescor que eu experimentara vinham do contato da 
pele amarelo-pálido da sua barriga com as minhas costas. Havia o som da sua 
respiração, um ruído seco e asmático que roçava meu ouvido, mas aquilo era quase 
nada comparado ao prazer que me dava sua pele em contato com minhas costas. 
(Barbosa, 2002: 55) 

Esse calor também pode ser entendido como um sufocamento, a busca de algo – elemento 
presente, também, nos contos anteriores. Nesse caso, o que ele busca é refrescar-se na parede ou 
com o crocodilo. A questão do sufocamento também está muito presente nos contos de Murilo 
Rubião, pois seus personagens estão buscando, o tempo todo, fugir de algo que os sufoca. 

Observamos, ainda, em “Teleco, o coelhinho”, a própria rejeição de sua realidade 
animalesca, pois o que ele desejava era ser homem. 

– De hoje em diante serei apenas homem. 
– Homem? – indaguei atônito. Não resisti ao ridículo da situação e dei uma 
gargalhada. (Rubião, 1999: 147) 

Aqui, temos uma característica muito forte do fantástico contemporâneo, o retorno ao 
humano através da humanização das personagens. É exatamente isso que acontece nos dois contos 
mencionados. Em “Teleco, o Coelhinho”, o tema da metamorfose remete à problemática 
existencial: o sentido da vida. 

Em “O crocodilo”, os indícios de sensibilidade do crocodilo nos permitem perceber essa 
humanização. A partir da presença de um coelhinho, que busca sua humanidade, temos a subversão 
do real harmônico. A partir da presença de um crocodilo, e de sua ligação intima com o homem, 
temos a mesma coisa – a busca e a desarmonia. Ambos subvertem a realidade a partir de uma 
situação banal, que conduz ao absurdo. Temos, também, em ambos, a naturalização do real, quando 
ocorre a inserção de um elemento fantástico em um mundo natural, que manifesta a busca por um 
sentimento que explique a própria existência. 

Existe, ainda, uma questão bem forte em “Teleco, o coelhinho”. Geralmente, o nascimento 
de uma criança significa a intensidade da vida, a promessa de um novo tempo. Contudo, o contrário 
disso acontece no conto. No final, encontramos uma dupla transformação, que envolve 
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simultaneamente a degradação física e espiritual. Percebemos em Murilo Rubião a denúncia do 
absurdo da existência perante a destruição do que se tem de mais valioso, a individualidade. 

Na última noite, apenas estremecia de leve e, aos poucos, se aquietou. Cansado 
pela longa vigília, cerrei os olhos e adormeci. Ao acordar, percebi que uma coisa se 
transformara nos meus braços. No meu colo estava uma criança encardida, sem 
dentes. Morta. (Rubião, 1999: 152) 

Ao não atingir o fim almejado, ou seja, o próprio homem, Teleco deixa de existir. Seu mais 
profundo desejo acaba por destruí-lo. No caso de “O crocodilo”, não temos a morte, mas o 
apagamento da figura do crocodilo, que passa a viver em função do homem. Ambos passam a 
representar um único ser. Contudo, nessa união, quem perde a identidade é o crocodilo, que passa a 
ser a parte submissa ao homem. “No mundo ‘em reverso’ o meio se isola e se põe para si: somos 
assediados por mensagens sem conteúdo, sem mensageiro ou sem remetente. Ou, ainda, o fim existe 
mas o meio vai corroê-lo pouco a pouco” (Sartre, 2005: 141). 

Mais uma vez, percebemos, nos dos dois autores, a denúncia do absurdo da existência 
perante a destruição do que se tem de mais valoroso – a individualidade. 

Considerações Finais 
Conforme percebemos, sempre tivemos situações conflitantes quanto à definição da 

literatura fantástica. Contudo, o que prevalece é que, no fantástico, os acontecimentos são sempre 
insólitos e imprevisíveis, trazendo para o leitor eventos que causam sustos e surpresas. É certo que, 
hoje, o elemento fantástico aparece de diferentes formas, com a convivência pacífica de elementos 
naturais e sobrenaturais, dissolvendo o insólito na rotina e na banalidade das situações comuns, 
gerando o sentimento do fantástico. 

A literatura fantástica de nossa época é composta de dúvidas, mistério, absurdo e de um 
vazio sufocante. Todas essas características estão refletidas nos contos de Amílcar Bettega Barbosa 
e de Murilo Rubião. Observamos, neles, a presença do homem contemporâneo, massificado, sem 
identidade e solitário. Assim, o fantástico contemporâneo busca o espelhamento de um mundo 
caótico, regido pela causalidade, dominado pelo absurdo das situações insólitas, que aponta para 
uma crescente desumanização e degradação do homem. Por isso, o elemento fantástico contrasta 
com a realidade cotidiana. 

Em ambos, o insólito ocorre em um universo familiar, cotidiano, revestido de naturalidade 
para realçar e provocar o real. Esse cotidiano é abalado por um acontecimento desconhecido, 
sobrenatural. Temos, pois, a subversão da ordem através de um comportamento ou situação 
“estranha”: “daí esse labirinto de corredores, de portas, de escadas que não levam a nada, daí essas 
tabuletas sinalizadoras que nada indicam, esses inumeráveis signos que pontuam os itinerários e 
nada significam (Sartre, 2005: 141). 

Todos os contos selecionados para nossa análise são exemplos claros do que chamamos de 
fantástico contemporâneo. Em todos eles observamos a idéia de cansaço e da impossibilidade de 
mudança. Em Amílcar Bettega isso fica evidente no próprio título do livro Deixe o quarto como 
está. É exatamente essa idéia que permanece em seus contos, a acomodação mediante a situação 
insólita. 

Os contos aqui analisados comprovam a aproximação dos dois escritores. Mais que isso, 
representam a ligação entre autores fantásticos de diferentes épocas, pois temos, nos dois o mesmo 
que, segundo Sartre, existe em Kafka “buscas vãs, pois não levam a nada, os mesmos raciocínios 
exaustivos e improfícuos, as mesmas iniciações estéreis, pois não iniciam a nada” (Sartre, 2005: 
136). 
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SERÁ AMOR? 
UMA ANÁLISE DAS RELAÇÕES EM MURILO RUBIÃO 

Jordão Pablo Rodrigues de Pão* 

Só louco 
Amou como eu amei 
Só louco 
Quis o bem que eu quis 
Ah! Insensato coração... 
Porque me fizeste sofrer? 
Porque de amor para entender 
É preciso amar... 

(Caymmi, “Só louco”) 

Amor. Tema amplamente debatido na história da humanidade. O percurso do homem está 
imbuído de curiosidade perante as sensações que não compreende. Este é o combustível para a 
pesquisa, para o desenvolvimento de uma mentalidade ampla que abarque nuances acerca de um 
mesmo tópico. Portanto, estudar o sentimento amoroso passa necessariamente, ainda que de forma 
não aprofundada, neste trabalho pelas ideologias que deixaram marcas mais expressivas na sua 
concepção. 

Iniciar-se-á, pois, com o imaginário grego, o principal da Antigüidade Clássica. O sistema 
ideológico era composto por diversos deuses que, reunidos em torno de Zeus, eram, em verdade, 
homens na essência, dada a sua fragilidade que, em cada um, manifestava-se numa incapacidade. 
Eles mentiam, invejavam, traíam, faziam sexo... Talvez esta seja uma das nuances mais 
interessantes: o divino poderia se envolver com o humano, gerando filhos a partir de uma relação 
corporal. Aqueles eram, portanto, semi-deuses. Mas um deus também poderia se envolver com 
outro deus, resultando destes um terceiro deus. O envolvimento estava além de classificações. 

As relações amorosas, levando em consideração as diversas classes a que os seres poderiam 
pertencer, poderiam ser de três “tipos”, já que existiam três espécies de amor. Agapá-o, ou amor 
ágape, é doação, acolhimento, pura emoção que se reverte em uma não-necessidade de algo em 
troca. É o que hoje se prega como amor cristão para com o Deus uno. Amar por amar é o que vale. 
Filé-o, ou amor filos, é o que se chama hoje de amizade, vontade de estar junto. Compartilhar, 
participar ao outro suas alegrias e frustrações. O terceiro é o Erá-o, amor que une corações, paixão. 
Este último se aproxima de Eros, o deus do amor, como foi eternizado. Ademais, originou – como é 
essencial apontar – o erótico, o desejo sexual, tão marcante na contemporaneidade. 

Das três formas de amor (ou seriam conceitos de amor?) apontadas, interessa a este trabalho 
a terceira – realidade concreta que move as pessoas, que impulsiona as atitudes exacerbadas, mas 
também as pequenas coisas que se acumulam no cotidiano, no massacre do presente envolto por 
remorsos e por dispersas epifanias. 

Ainda que sejam três formas de amor, elas estão unidas por um aspecto: sua tendência à 
unificação. Para os gregos clássicos, o amor é encontrar a outra metade, é se unificar quando 
associado ao ser amado. “O amor é uma crença, é como uma religião baseada numa vontade de 
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superação da condição limitada do ser humano o mundo, associada ao desejo de perfeição e de 
plenitude que é impossível ao ser humano atingir enquanto individuo solitário” (Gai, 1999: 104). 

Hesíodo, brilhante poeta de sua época, deixou uma das grandes obras com a qual tem-se 
contato ainda hoje, sua Teogonia. Diz ele: “Eros, o mais / Belo entre os deuses imortais, o 
persuasivo que, no coração de todos os / Deuses e homens, transtorna o juízo e o prudente 
pensamento” (Hesíodo, 1992: 120-2). Todos os elementos do amor, como hoje é conhecido, já estão 
na gênese do deus: ele não desiste fácil, é positivo, tem como órgão-símbolo o coração – de deuses 
e de homens, é mister salientar – e desnorteia o caminho racional. Eros é a explosão da emoção. 
Emoção coberta de movimento positivo. O Hino Órfico LVIII, dedicado àquele deus, dá relevo 
justamente ao caráter audacioso e viril do deus grego. “Invoco o grande, o puro, o terno e grandioso 
Amor / O deus alado, arqueiro, ágil, vivo e ardente / Que brinca com os deuses e os mortais...”. 

Nos dois fragmentos supracitados, fica evidente uma das características mais fortes daqueles 
que amam: a perda de controle. Na Teogonia, a perda da razão e, no Hino Órfico, da brincadeira 
que o deus Amor faz. Isso é notável nos grandes romances de nossa literatura: são amores em que o 
destino é o responsável pelo resultado das ações. Nem sempre o destino, mas sempre uma força 
que, sendo vencedora, desestabiliza a essência e as escolhas do amador, quando um futuro que é, 
mas absorto do que poderia ter sido. 

A literatura da Idade Média inaugura uma nova visão. Período dominado pela Igreja 
Católica, o amor deveria sair do âmbito divino e mergulhar na essência humana. Adaptando-se, 
portanto, a uma nova organização sócio-ideológica, que fragiliza a mulher e dá movimento e 
audácia ao masculino elemento. Está-se diante do amor cortês, em que, vassalo de sua senhora 
inacessível, o homem deve superar obstáculos para demonstrar seu sentimento, embora sem se 
concretizar. 

O amor cortês é expresso pela lírica dos trovadores e é um amor extremamente 
insatisfeito. É o poeta repetindo sempre para a sua dama um louvor entusiasta e 
plangente, mas a resposta dela é sempre não. [...] exige um ritual de vassalagem, do 
poeta para com a dama o qual, após o seu cumprimento, faz surgir uma união 
regida pelas leis da cortesia e leva a uma exaltação da mulher, tornada então o ideal 
nostálgico do poeta. (Gai, 1999: 102) 

A mulher, ser muito lisonjeado com o sentimento demonstrado por um cavalheiro, não 
retribui todas as aventuras enfrentadas. Ela simplesmente fica impassível, cerceada pelos limites 
sociais que lhe são impostos. São geralmente casadas, o que, numa sociedade baseada no casamento 
cristão, indica uma interdição eterna. A dama “aceita [o trovador] como amante, mas não como 
amado” (Ferreira, 2008: 37). O amor parte do enunciador e só dele. Uma única via que conduz à 
insatisfação, à falta, ao vazio. 

Entende-se, portanto, que o amor cortês não tem como princípio a posse, mas justamente seu 
contrário. A ausência do ser amado valoriza o sentimento. O amor é muito maior do que os sujeitos. 
Amar faz sentido e isso basta. 

As cantigas de amor dessubstancializam o objeto feminino, transformando-o numa 
função simbólica. A Dama, enquanto portadora do agalma, é captada por um olhar 
sem que haja qualquer particularidade que a singularize, quer do ponto de vista do 
amante, quer do ponto de vista de um estilo de época. Pelo contrário, a beleza 
enquanto traço de atração, esvazia-se para dar lugar à função do significante 
enquanto falta. (Ferreira, 2008: 52) 

Não há espaço para a ilusão de uma plenitude. Amar, nesta concepção, é reconhecer-se 
incompleto e ter certeza de que nunca será inteiriço. A mulher não pode completar, mas o amor que 
advém dela, o que é impossível, conforme se viu. E é desta falta que surge a inspiração 
trovadoresca. Canta-se a vontade, o desejo, o sonho, o sentimento... 
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O sofrimento, contudo, permanece por muito tempo em nossa literatura. Ganha roupagem 
nova com o amor romântico, em que as posições de homem e mulher são revistas e surge um 
interessante contraponto com o amor cortês. 

O amor cortês engendra uma construção ideal sobre o amor e o inscreve no regime 
da estrutura da falta do objeto, assinalando uma transformação histórica de Eros. 
Não se pode negar que essa concepção de amor inaugurou uma tradição em que 
falar de amor significa falar do sofrimento de quem ama. O sofrimento é a via pela 
qual o amor se tornou um dos temas mais reincidentes da literatura ocidental. Na 
passagem do amor cortês para o amor como sentimento da paixão, produz-se uma 
torção a partir do momento em que o morrer-de-amor deixa de ser metáfora da 
impossibilidade do próprio amor para se transformar em símbolo da impotência do 
homem em relação as forças “invencíveis” do mundo. (Ferreira, 2008: 56) 

O Romantismo, como um animal selvagem solto em relva, transforma todas as bases 
artísticas e promove um amor extremado que, vivendo o amado a coisa amada, só existe na 
percepção dela. “um amor primeiro, único e derradeiro...” (Ferreira, 2008: 56). Viver e amar se 
tornam sinônimos. E, diga-se se passagem, o amor pós-morte é ostentado na esfera das emoções. 
“sem amor estamos amputados de nossa melhor parte. [...] Nada substitui a felicidade erótica; nada 
traz o alento do amor-paixão romântico correspondido” (Costa, 1998: 12). O amor romântico é 
encarado como alento, pois forma de vida. Amar é fazer valer a existência. 

Entretanto, o plano do imaginário e do físico, do concreto, entram em frontal contraposição 
quando se pensa no tempo histórico. “A imagem do amor transgressor e livre de amarras é mais 
uma peça do ideário romântico destinada a ocultar a evidência de que os amantes, socialmente 
falando, são, na maioria, sensatos, obedientes, conformistas e conservadores” (Costa, 1998:170). 
Afirmar a liberdade proporcionada pelo amor é dizer que o amante “se permite”, afrouxa as amarras 
das imposições sociais. Os valores cerceadores perdem força em confronto com a emoção. Na 
literatura, encontram o espaço propício para esta transformação, para esta ruptura. 

O amor romântico tem possibilidade de plenitude, o que o diferencia substancialmente do 
amor cortês. Como agora se tem um objeto – o ser amado –, sua obtenção representa a satisfação. E 
são as lutas para se alcançar o objetivo que formam o estado sentimental do poeta. 

Felicidade se sustenta na crença de um outro que, pela via do amor, realizaria o 
encaixe perfeito entre dois seres, fazendo Um só ser. Mas para isso é necessário 
que o amado preencha os atributos morais ofertados pelo discurso cristão. Denega-
se a falta, que pertence a estrutura, transformando-a em contingência. (Ferreira, 
2008: 81-2) 

Parece que todos os eu líricos românticos são vencidos, desistentes. Essa leitura é autorizada 
a partir da percepção de que acreditam na invencibilidade das forças do mundo. O destino é uma 
instância cruel, que faz tudo a seu capricho. “o impossível se desloca do amor para os obstáculos, 
ora pela inviabilidade do casamento, ora pelo erro do adultério ou da prostituição” (Ferreira, 2008: 
57). Basta ao poeta o sonho com a liberdade que se dará, sobretudo, com a morte, passagem para 
uma vida sem imposições. 

Sobre a falta de limites, a liberdade ambicionada pelo homem, Mary Del Priore (2005) fala 
do sentimento. 

Em toda a história do amor, o casamento e a sexualidade estiveram sob controle, 
controle da Igreja, da Família, da comunidade. Só o sentimento, apesar de todos os 
constrangimentos, continuava livre. Podia-se obrigar indivíduos a viver com 
alguém, a deitar com alguém, mas não a amar alguém. (Del Priore, 2005: 312) 

É essencial pensar na figura feminina neste amor incondicional e transcendente. A mulher 
pode ser retomada na imagem pura e doce de uma donzela honrada que vivifica os ideais de culto 
ao belo, alertando para uma concessão deste conceito bem apontada por Gai (1999: 106): “o amor é 
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sempre o amor ao belo, mesmo que o objeto amoroso não o seja de fato”. Ou o imaginário caminho 
para uma mulher satânica, fatal. Os extremos, portanto. Um e outro não existem, são formatações de 
uma mente que vive o sentimento extremadamente. 

E a figura masculina? “Quanto aos homens, no romantismo, tanto o herói quanto o poeta 
comportam-se como um obsessivo que, por acreditar que Mulher existe, insiste em idealizar um 
objeto que tem a castidade como lei, permanecendo morto para o desejo e se alimentando da dor em 
doses homeopáticas” (Ferreira, 2008: 76). É o portador de uma dor cortante, persistente, que traz 
nostalgia e uma desistência sem precedentes. 

Nostalgia é uma boa palavra para definir o espírito do poeta romântico. Filho da melancolia 
e envolta na inconcretude de eu ideal de vida, a tristeza cortante é o caminho dos amantes-artistas. 
A efemeridade inerente às relações humanas também está nas amorosas, atribuindo a elas um quê 
de morte, de ansiedade pelo fim. Fim que representa passagem. A morte é a possibilidade de 
consolidação, sem cerceamentos culturais e queda dos impedimentos para as idealizações. 

O corpo dos amantes enfraquece, adoece e padece até a morte. Com a morte viria a 
libertação da dor para que um amor único e derradeiro se imortalizasse em um 
gozo para além do falo. Só que depois da morte... Não se trata aqui de imaginar a 
morte como êxtase supremo, mas de deslocar para outro tempo e espaço o que na 
terra não se realizou. A Promessa de Vida Eterna dos amantes para depois da morte 
vem reparar o fracasso de um sonho fálico de amor... (Ferreira, 2008: 77) 

Está-se diante, portanto, de uma herança maniqueísta. Constrói-se o bem e o mal a partir do 
amor, dos componentes do amor. “O corpo, enquanto objeto perecível, e o mundo, enquanto Outro 
onipotente, encarnam o mal assim como o sujeito, em sua essência, porta o bem. A luta entre o Bem 
e o Mal é a causa do conflito perpétuo do homem consigo mesmo e com o mundo” (Ferreira, 2008: 
82). 

Fechando este segmento teórico, não se pode deixar de mencionar as concepções 
psicanalíticas de Sigmund Freud e de seu mais expressivo discípulo, Jacques Lacan. Não se sente, 
contudo, o autor deste artigo confortável para falar sobre área tão específica, sob pena de cometer 
incorreções que podem alterar a substância dos conceitos. Recomenda-se, para introdução no tema, 
as leituras de “Quando se fala de amor, de que amor se fala?” (1999) e de O Amor na Literatura e 
na Psicanálise (2008), do qual foram retiradas muitas das citações acima feitas, ambos da 
professora Nadiá Paulo Ferreira, cujas referências completas se encontram no fim deste trabalho. 

 
Era infinitamente maio e Jô Joaquim pegou o amor. 

(Rosa, 1968: 38) 

Analisar-se-á, nesta segunda parte, quatro contos do mineiro autor Murilo Rubião que, por 
muitos teóricos, é rotulado como fantástico. Primeiro, far-se-á um passeio pelas memórias do 
contabilista Pedro Inácio; em seguida, um jogo de esconde com Elisa; a apresentação do versátil 
Teleco e, por fim, a pedinte Bárbara. Conduzindo estará o insólito, ou seja, tudo aquilo que não é 
comum, rotineiro ou o inesperado. Vale ressaltar que o próprio amor deixa os que o sentem em um 
estado insólito e os desnorteia, ou seja, faz com que tenham atitudes insólitas. Portanto, nada mais 
apropriado do que unir duas idéias. 

“Memórias do contabilista Pedro Inácio” se inicia com um aspecto insólito, que não pode 
deixar de ser mencionado neste trabalho. O sólito na obra rubiana é se ter epígrafes bíblicas. Aqui, 
ao lado disto, tem-se um trecho de Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis – o 
consagrado trecho que revela o amor de Marcela como interesseiro. Para enfatizar esta estreita 
relação entre dinheiro e amor, parodia no segundo parágrafo do texto: “O amor de Jandira me 
custou sessenta mil-réis de bonde, quarenta de correspondência, setenta de aspirina e dois anos de 
completo alheamento ao mundo” (Rubião, 2005: 105). Nada em Rubião é gratuito. Este jogo já 
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prenuncia um personagem-título-narrador que, numa obsessão por números, contabiliza seus 
amores e de seus ascendentes. 

Pedro Inácio, ao recompor suas memórias, se defronta com uma herança insólita que 
perpassa sua família: todos morrem de amor. Aponta-se um amor-doação em que, necessitado do 
ser amado, o amante não vive ou fica negativo na ausência daquele. Um dos antepassados escalou 
paredes para tentar se aproveitar de “moças alegres e bonitas [que] passavam as férias” (Rubião, 
2005: 108); outro, bispo, que viveu um amor romântico por uma chinesinha excepcional; o tio 
Paulo ganhou africanas como herança por tanto gostar delas... 

Mas não se pode deixar de lado o único ”belo exemplo de fidelidade sentimental” (Rubião, 
2005: 109), Acácio. Ele amou tanto que acompanhou sua amada, a prima-dona de um circo que 
passara por sua cidade. Ela, quando acabou o dinheiro dele, largou-o. Acácio faleceu em Roma, 
“não se sabe se de fome ou paixão” (Rubião, 2005: 108). 

Este tipo de morte – pelo sentimento amoroso – era tão comum em sua linhagem que o 
narrador não se priva de um detalhe: 

esse meu ancestral, José Antonio da Câmara Bulhões e Couto, morreu de desgosto 
ao descobrir que dois de seus bisavós tinham falecido em conseqüência de cirrose 
hepática. Não resistiu à derrocada de suas teorias e criou, assim, uma lamentável 
exceção entre os da minha honrada estirpe: foi seu único membro que não 
desapareceu vitimado pelo amor. (Rubião, 2005: 106-7) 

Observa-se que há dor na fala de Pedro Inácio pela detecção de um membro insólito na sua 
história. Seu caso não mereceu nem um fragmento de suas memórias, mas a segunda parte de um 
desorganizado, abatido, de contabilização – antes falara dos custos de um noivado, que teve com 
Aspásia. 

Estes dados são fruto de uma pesquisa que fez para descobrir a origem de sua calvície e sua 
inclinação para o amor. O grande problema está no fato de sua mãe verdadeira ser prostituta e, por 
isso, não saber quem é seu pai. Não era nem filho daquela que o criara. Todo empenho foi em vão. 
“Maldita revelação! Agora não posso mais saber a causa da minha vocação para o amor e a razão da 
minha calvície” (Rubião, 2005: 110). E logo pensa no dinheiro que gastou com a enfadonha tarefa. 

Quando da virada na história, obviamente o amor perde espaço para o sentimento de 
vingança ou de satisfação em também outros serem prejudicados. “Resta-me somente um consolo: a 
queda das minhas teorias não beneficiará meus clínicos” (Rubião, 2005: 110). Contudo, no 
cabeçalho do fragmento 9, diz Pedro Inácio: “Acabo de me reconciliar com o mundo” (Rubião, 
2005: 110). 

Superada a frustração, vem Dora, mulher que foi portadora do incentivo para Pedro Inácio 
começar suas investigações. Ele sente um carinho especial por ela – sente-se nas construções que 
faz e na forma sempre positiva como lembra dela. Mas a personagem tem um grande fim: termina 
louca. O reencontro se dá quando saía de um sanatório. É um amor suspenso, um amor filos que 
caminha para um envolvimento mais profundo. Fica-se embebido no tratamento dispensado à dama. 
Revela ainda, no fragmento 10, que queria repartir com ela a sua infelicidade. Dar-se a conhecer. 

A chave de ouro fica por conta de uma obsessão de Pedro Inácio. O título aponta: ele era 
contabilista, tinha prazer em quantificar as coisas. Tanto que, esperando um fim de realização 
amorosa, o leitor se depara com o seguinte trecho: “Foi uma tarefa dura a de refrear minha 
curiosidade em saber quanto lhe custara a estada no sanatório, talvez bem mais do que meus estudos 
de genealogia” (Rubiçao, 2005: 111). 

Neste desfile de mulheres, amores e homens tão insólitos – que se tornam sólitos com a 
freqüência que ocorrem neste locus ficcional –, são o leitor e o autor agentes de um jogo de 
construção que demanda o amor enquanto fado a ser carregado. Um peso bom, tradicional e recém-
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descoberto, mas que não faz parte de seu enunciador. Tem-se, portanto, um quê de amargura, 
frustração a ser considerado. Um desafio, enfim. 

Não menos intrigante são os sumiços e as chegadas de Elisa e o amor do qual não consegue 
esquivar o narrador do conto que recebe por titulo a mulher amada. “Elisa” se inicia com uma frase 
contundente: “Uma tarde – estávamos nos primeiros dias de abril – ela chegou à nossa casa. 
Empurrou com naturalidade o portão que vedava o acesso ao pequeno jardim, como quem obedece 
a hábito antigo” (Rubião, 2005: 47). Já no primeiro parágrafo subentende-se um carinho especial do 
narrador por aquela desconhecida. Ela chega e invade a casa e ele a retrata de maneira doce, 
harmônica... o insólito é banalizado pelo emocional. 

O sentimento amoroso – considerando-se a amplitude do conceito – só recebe tratamento 
explícito no texto mais adiante. “os olhos eram castanhos, mas não desejo falar deles. Jamais me 
abandonaram” (Rubião, 2005: 48). Quando perguntado se já amara alguma vez por Elisa e responde 
negativamente, o narrador é abandonado por esta mulher. Pode-se ler que, uma vez não retribuído o 
sentimento de Elisa, que lhe “deu uma brecha”, ela se decepciona e parte. Desse ponto de vista, ele 
tinha cativdo a mulher e o sentimento era recíproco 

Uma manifestação muito significativa do amor filos dá-se na intervenção da irmã. O 
narrador aguarda a volta de Elisa e a parente dele diz ser inútil. “Se você tivesse menos apaixonado, 
não teria tanta esperança” (Rubião, 2005: 48). Ela requer o irmão perdido. Nas lembranças da 
amante, o amador fica em êxtase e se esquece de quem está a sua volta. 

Mas Elisa reaparece em abril. Ela, olheiras; ele, uma lágrima. 
– Cuidado, agora temos uma cadelinha. 
– Mas o dono dela ainda é manso, não? Ou se tornou feroz na minha ausência? 
Estendi-lhe as mãos, que ela segurou por algum tempo. E, sem conter a minha 
ansiedade, indaguei: 
– Por onde andou? O que fez esse tempo todo? 
– Andei por aí e nada fiz. Talvez amasse um pouco. – concluiu, sacudindo a cabeça 
com tristeza. (Rubião, 2005: 49) 

O mesmo carinho demonstrado na voz. O aviso é uma forma de preservar e o narrador sabe 
disso. Em retribuição, uma pergunta amigável, que descontrai e aproxima os interlocutores. Um 
gesto de paz e nova harmonia. E o que fez? Amou um pouco. Amaram um pouco. Mesmo assim, na 
seqüência, ele não revela o sentimento dele. 

Elisa novamente some. O narrador, cansado, resolve mudar de residência. Uma relação feita 
de silêncios – e talvez ai esteja o grande problema. Amar é compartilhar. A irmã o chama à razão; 
interroga-o sobre como Elisa fará para encontrá-los. Amor é pensar no outro. Ele, idiotizado, 
concorda em pensar no assunto. Assim termina o conto, sugestionando a manutenção do sentimento 
por parte do narrador. 

O jogo amoroso entre Elisa e o narrador devolve o leitor ao amor cortês. Um amor ágape, 
que nada quer de volta, e que se mantém enquanto sentimento mesmo na suspensão da amada. O 
objeto de amor não está ali, mas fica a vontade de retê-lo, sem maculas na memória. Sai a vingança 
para a entrada da esperança. É o querer sem outras intenções negativas. 

Ainda no campo dos triângulos, o mais expressivo da obra rubiana: o encabeçado por 
Teleco, coelhinho maroto que se metamorfoseia constantemente. Ele é levado para casa pelo 
narrador após uma intervenção que desperta certo amor. “Depois de uma convivência maior, 
descobri que a maneira de metamorfosear-se em outros bichos era nele simples desejo de agradar ao 
próximo” (Rubião, 2005: 144). O mesmo carinho era voz que o narrador de Elisa. 

O grande problema está quando Tereza entra na história. “Veio morar conosco” (Rubião, 
2005: 147). O coelho havia se transformado em homem, ganhara um nome – “Meu nome é 
Barbosa” (Rubião, 2005:148) – e encontrou uma mulher que aceitara morar com ele. O narrador 
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tem, então, uma crise de ciúmes, incomodando-se com tudo o que fazia Barbosa. A raiva que marca 
seu discurso contrasta enfaticamente com a doçura inicial. 

Barbosa tinha hábitos horríveis. Amiúde cuspia no chão e raramente tomava banho, 
não obstante a extrema vaidade que o impelia a ficar horas e horas diante do 
espelho. Utilizava-se do meu aparelho de barbear, da minha escova de dentes e 
pouco servia comprar-lhe esses objetos, pois continuou a usar os meus e os dele. Se 
me queixava de abuso, desculpava-se alegando distração. (Rubião, 2005: 148) 

Mais adiante, uma revelação: o amor que parecia sentir de Barbosa era dividido com o 
sentimento por Tereza. Eis a quadrilha completa: o narrador amava Teleco / Barbosa que amava 
Tereza que era amada pelo narrador. Danado Rubião! Com esta revelação, põe em dúvida as 
opiniões do seu próprio contador sobre o metamorfoseado. 

O narrador decide declarar seu amor pela mulher e propor casamento. A resposta é 
arrebatadora. “A sua proposta é menos generosa do que você imagina. Ele vale muito mais” 
(Rubião, 2005: 149). Barbosa conquistara aquela senhorita. Em outro dia, chegando a casa, vê os 
dois dançando de rosto colado e, cheio de repugnância, expulsa-os. 

Terminada uma relação, o amador deve reconstruir sua vida a partir da negação do 
sentimento ou da substituição do ser amado. Desviar o foco foi a estratégia escolhida pelo narrador. 
“A minha paixão por Tereza se esfumara no tempo e voltara-me o interesse pelos selos. As horas 
disponíveis eu as ocupava com a coleção” (Rubião, 2005: 150). 

Eis que, em uma noite, Teleco volta em forma de um cachorro – doce, amável como outrora. 
A primeira pergunta feita pelo narrador? Queria saber o que aconteceu a Tereza, demonstrando 
ainda haver, mesmo que resquícios, de um amor. O coelho-cachorro fala orações curtas e sem nexo, 
sofre uma seqüência convulsiva de transformações e aquieta-se. “No meu colo estava uma criança 
encardida, sem dentes. Morta” (Rubião, 2005: 152). A morte como desfecho e uma estrutura de 
enredo insólita: o envolvimento dos amantes, o nó, a formação de um triângulo, o ciúme, a 
separação e a redenção. E o amor perpassando todas as etapas. 

Amor vencedor é também o do marido pela mulher rubiana que tudo pede. “Bárbara” é um 
conto que joga os leitores no “até onde vai o amor?”. Aqui, a figura masculina é o audacioso que 
vence todos os obstáculos para satisfazer sua dama. Mas é ela o grande motor para a ação, pois 
pedia e engordava. O amor que ela dispensava a ele (se assim pode ser chamado) só estava baseado 
no seu saciamento: interesseira ou amante? Fica a pergunta. 

Está-se, entretanto, diante de um amor-doação por parte dele, que só quer de retorno o 
carinho da esposa. 

Por mais absurdo que pareça, encontrava-me sempre disposto a lhe satisfazer os 
caprichos. Em troca de tão constante dedicação, dela recebi frouxa ternura e 
pedidos que se renovavam continuamente. Não os retive todos na memória, 
preocupado em acompanhar o crescimento do seu corpo, se avolumando à medida 
que se ampliava sua ambição. Se ao menos ela se desviasse para mim parte do 
carinho dispensado às coisas que eu lhe dava, ou não engordasse tanto, pouco me 
teriam importado os sacrifícios que fiz para lhe contentar a mórbida mania. 
(Rubião, 2005: 33) 

Observa-se que mesmo o que poderia decretar a morte de Bárbara não é suficiente para 
cessar o atendimento a seus pedidos. A necessidade de satisfazer a amada vale mais que o conforto 
do amante. Essa é a missão, o motivo que impulsiona aquele que ama a viver. 

O narrador era sempre vencido pelos olhos da amada. Olhos, janelas da alma. “Vencia-me a 
insistência do seu olhar, que transformava os mais insignificantes pedidos numa ordem formal” 
(Rubião, 2005: 34). O homem vassalo, escravo de um amor que só visa ao bem da amada. E a 
mulher, senhora sua, estática, pouco doada, preservada. 
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Pequeno momento epifânico é aquele em que Bárbara resolve deixar gravada sua gratidão 
no baobá que conseguira. Único gesto de concreto de amor, se assim se pode chamar. “Feliz e 
saltitante, lembrando uma colegial, Bárbara passava as horas passeando sobre o grosso tronco. Nele 
também desenhava figuras, escrevia nomes. Encontrei o meu debaixo de um coração, o que muito 
me comoveu” (Rubião, 2005: 36). 

Bárbara pediu, por fim, uma estrela. “Fui buscá-la” (Rubião, 2005: 39). Conversando com 
pessoas não-letradas, em bate-papos informais, contou-se esta história pela força narrativa que 
apresenta. Todos apontaram que ele morreu. Buscar uma estrela representa o ato de doação total, de 
entrega, de satisfação. Jogar-se no céu e perder o chão: não é isso que sofrem os amantes? É a força 
de um sentimento que concatena a perda da razão e o desejo de completude numa só aventura. Ou 
Rubião não mostrou que amar é se aventurar? 
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OS PAPÉIS DAS MULHERES EM MURILO RUBIÃO: 
MÃE, AMANTE E MONSTRO 

Luciana Morais da Silva* 

Murilo Rubião, contista mineiro, nascido para a crítica literária em 1974, passou sua vida a 
reescrever seus contos, transcrevendo para a ficção os eventos cotidianos. Esse autor transmite toda 
uma profunda reflexão acerca das situações de vida, descrevendo espaços e acontecimentos caros ao 
senso-comum, mas instaurando em suas narrativas uma constância de insurreições que rompem 
com o esperado, com o lógico. 

O contista mineiro trabalha com o mistério e o fascínio evocado por mulheres que ora 
envolvem-se, submetendo-se, e, ora dão de comer ao ser amado. Em uma narrativa envolta em 
relações confrontadoras e perturbadoras, os seres de papel – segundo Brait “seres de ficção” não 
existentes fora das palavras (Cf. Brait, 2000: 10) – se interligam por amor ou interesse em relações 
que capturam e amedrontam, umas cercadas por falsa emoção e outras por um desejo inquietante 
que acaba em desprezo ou apreensão. 

Apropriando-se das assertivas de Umberto Eco (1994), percebe-se que há em Rubião a 
construção de um mundo que requer um acordo ficcional de suspensão da descrença, já que os 
cenários estruturam-se como no mundo real, só que por vezes são confrontados ou até mesmo 
negados por eventos que rompem com o esperado, com o sólito. Dessa forma, observa-se que “os 
mundos ficcionais são parasitas do mundo real, porém são com efeito ‘pequenos mundos’ que 
delimitam a maior parte de nossa competência do mundo real” (Eco, 1994: 91). A narrativa rubiana 
traz a problemática do dia-a-dia, discutindo inserções insólitas na realidade intradiegética, 
avultando o incomum dentro de uma realidade possivelmente vivenciável pelo leitor empírico. 
Contudo, um mundo sabidamente mais limitado e é claro ontologicamente mais pobre. (Cf. Eco, 
1994: 91). 

Murilo Rubião em seus contos se apropria do mundo real, porém pervertendo-o, já que 
transforma as relações humanas e os cenários por vezes em maculas que os distorcem, com mães 
que sentem horror por seus filhos amedrontadores. Sendo assim, o leitor para compreender essa 
construção subversiva necessita assumir um pacto com a ficcionalidade, ou seja, o leitor de Rubião 
deve aceitar, por exemplo, “um lobo que fala” (Eco, 1994: 14) ou um coelho semi-humano. A 
constituição da narrativa guia seu leitor a adentrar um mundo vasto e cheio de expectativas, 
permeado por possibilidades, umas que afrontam, outras que incomodam, neste mundo subvertido, 
mas verossimilhante, há irrupções insólitas que confrontam o esperado dentro da construção textual 
elaborada. 

As preocupações rubianas com o cotidiano denunciam uma vida de idas e vindas de 
personagens que se submetem como é o caso da personagem Aglaia, protagonista que dá nome a 
um de seus contos. Essa dama casa por conveniência com um homem, o qual a desposa meramente 
por sua aparência e por sua condição financeira, o que vai sendo reiterado no decorrer da narrativa. 

A mulher desta narrativa se submete ao marido e concorda com ele em não ter filhos, mas 
quando os têm de maneira inesperada, e até mesmo absurda, acaba repudiada por um homem 
interessado apenas no status que esta lhe condiciona, demonstrando o auge de seu desprezo ao vê-la 
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à morte. Fato observável no trecho em que Colebra reflete: “Insatisfeito com as respostas, sentindo-
se vítima da incompetência dos médicos, pensou ter descoberto uma saída, a única: pedir à esposa 
que fizesse o testamento. Não desejava tudo para si, o sogro herdaria a metade” (Rubião, 2005: 
191). 

Nota-se assim, uma completa falta de sentimento em relação à parceira vista apenas como 
um objeto de prazer ou de sustento, destituindo a mulher de seu papel de esposa e mãe para jogá-la 
fatalmente no papel da amante que fenece por um aborto mal solucionado. Colebra teme que algum 
filho nasça para “deformar aquele corpo” (Rubião, 2005: 189). A mulher rubiana é retratada “como 
a depravada de imoralidade contagiosa, como a beldade de poder nefasto” (Dottin-Orsini, 1996: 
15), ou seja, ela é uma mulher fatal-ao-homem, despertando desejos reprimidos e prazeres orgíacos 
(Cf. RUBIÃO, 2005: 189), que o domina e o torna um escravo, porém tomado por este impulso 
maligno o homem rubiano, sem o prazer proporcionado pela mulher, a abandona a sua própria sorte. 

Aglaia é uma mulher jovem que após casar tem sua pressa em manter relações sexuais 
claramente expressa na narrativa, indicando que esta mulher é como a cortesã de Baudelaire: 

Tem sua beleza que lhe vem do Mal, sempre desprovida de espiritualidade, mas 
por vezes matizada de uma fadiga que simula a melancolia. Ela dirige o olhar ao 
horizonte, como animais de presa, mesma exaltação, mesma distração indolente e 
também, às vezes mesma fixidez de atenção. Espécie de boêmia errante nos confins 
de uma sociedade regular, a trivialidade de sua vida, que é uma vida de astúcia e 
combate, vem à luz fatalmente através de seu invólucro majestoso. (Baudelaire 
Apud Barros Junior, 2006: 104) 

A jovem que protagoniza o conto deseja o homem, mas não há amor já que seu casamento 
fora arranjado. Ela ainda assemelha-se a cortesã Baudelaireana no que tange a suas decisões após o 
casamento, pois sem se apegar a nada opta pelo aborto e não tendo êxito livra-se do marido 
“comprado”, visto que ele não a serve mais. “Partiu dela a iniciativa do desquite” (Rubião, 2005: 
193), pois o marido não era o de outrora, após os filhos reinavam os desentendimentos, então ela o 
deixa partir, ora aparentando uma superioridade, ora tentando livrar-se de mais uma perturbação.  

Os frutos insólitos, “filhos. Os da última safra.” (Rubião, 2005: 187), da relação proveniente 
apenas do interesse financeiro e do desejo carnal parecem apenas com o homem, renegando sua 
herança materna. No conto, Aglaia demonstra todo o seu incômodo ao declarar: 

― Não me abandone, não me deixe sozinha a parir essas coisas que nem ao menos 
se parecem comigo! Por favor, não me abandone! 
O marido ficou indeciso se ela se arrependera em consentir na separação ou se 
apenas sofria as dores provocadas pelas contrações uterinas. (Rubião, 2005: 194) 

Há na narrativa uma constante negação da personagem feminina, a qual é obediente ao pai 
depois ao marido, sem voz, vive torturada por invariáveis partos. A mulher tem por fim “filhas de 
olhos de vidro” (Rubião, 2005: 194), seres extraordinários para os padrões do senso-comum 
vigente, afinal mulheres não têm filhos com olhos de vidro. Contudo, seu marido não demonstra 
nenhuma preocupação com a esposa e sim um enorme contentamento por ter sua pensão garantida e 
ainda se livrar da mulher e de seus filhos. Colebra trata a mãe de seus filhos com desprezo, temendo 
no decorrer da narrativa ter que permanecer a seu lado. 

Com uma postura apática Aglaia tem safra de crianças, ou seja, seus filhos nascem como se 
fosse um castigo pelo aborto. A mulher abre mão de seu papel de mãe para ser uma boa amante, 
porém vê sua vida transformar-se ao parir desenfreadamente, tirando a maternidade de sua aura 
imaculada, já que uma mulher sente repulsa pelos filhos que denomina coisas além de obtê-los de 
maneira estranha. Segundo Junia Barreto “a mulher está sempre associada ao mal, pois o sexo 
enquanto fonte de prazer é mau e proibido. [...] É a partir da história bíblica da criação humana que 
a mulher passa a ser definida pela sua sexualidade e o homem pelo trabalho” (Barreto, 2001: 3). 
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No conto “Aglaia” há uma corrupção da existência e convivência do homem e da mulher, o 
homem deixa de ser o trabalhador para ser sustentado. A mulher mal, ainda que corrompendo o 
homem, é levada a extremos por seres denominados filhos que nascem sem explicação e a tornam 
um criatura desesperada. Na narrativa não se nota identidades fixas nem decisões bem tomadas, 
tanto o homem quanto a mulher são personagens jogadas a sua própria sorte em uma realidade que 
os consome e os esfacela, visto que eles se moldam a situação aceitando-a passivamente. De acordo 
com Hall “O sujeito, previamente vivido como tendo uma identidade unificada e estável, está se 
tornando fragmentado; composto não de uma única, mas de várias identidades, algumas vezes 
contraditórias ou não – resolvidas” (Hall, 2006: 12). 

Para ele ainda “O sujeito assume identidades diferentes em diferentes momentos, 
identidades que não são unificadas ao redor de um “eu” coerente”. (Hall, 2006: 13). Na narrativa 
rubiana as personagens têm suas identidades borradas frente à problemática cotidiana com 
distorções do esperado pelo senso-comum, além de posições não condescendentes com os 
acontecimentos, indicando personagens que oscilam, mesclando serem bons e maus. Com uma 
atitude diferenciada para cada momento narrativo. 

Rubião em “Petúnia” também trata do feminino demonstrando os vários papéis que a mulher 
pode assumir: o da mãe, o da amante e ainda a de um monstro capaz de destruir os seres que pôs no 
mundo. A mãe representada em um quadro aparentemente vivo habita a casa de seu filho, 
exatamente, o quarto que ele divide com a esposa. Esse quadro vivo requer atenção e manutenção, 
cobrando de seu filho uma submissão e dedicação que consome seu casamento e até mesmo sua 
vida.  

Na narrativa um jovem chamado Éolo decide se casar com uma noiva arranjada por sua 
mãe, essa por sua vez morre antes do matrimônio, porém antes da morte manifesta o desejo de ver 
“seu retrato transferido da sala de jantar para os aposentos que iriam abrigar o casal” (Rubião, 2005: 
182). Nada ocorre no quadro nem no bom andamento da vida de casados até uns dias após o parto 
da terceira filha do casal, quando repentinamente a esposa acorda Éolo para avisá-lo que a 
maquilagem de sua mãe se desfazia, tendo então o jovem que retocar a mãe com batom e 
cosméticos. Petúnia tinha repugnância pelo quadro, isso demonstrado no trecho: 

tinha o pensamento voltado para o retrato da sogra a derreter-se, sujando a moldura 
e o assoalho.  
A repetição do fato nas noites subseqüentes aumentou o desespero dela. Suplicava 
ao esposo que retirasse o quadro da parede. Éolo fingia-se desentendido. 
Pacientemente recompunha sempre a pintura da velha. 
Houve um momento em que Petúnia descontrolou-se: 
― Como é possível amar, com essa bruxa no quarto? (Rubião, 2005: 183) 

Há uma denúncia do pavor da esposa pelo quadro de sua sogra, que cismava em se derreter 
para ser retocado. Haja vista os incansáveis pedidos para que o marido retira-se do quarto, do leito 
de amor dos dois, a pintura da velha, da “bruxa”. Nesse momento a diegese apresenta a rebeldia de 
uma mulher que se assemelha “a “linha do mal feminina” afirmada por Aristóteles, encarnando o 
arquétipo da mulher sexualmente insubmissa e conseqüentemente demonizada.” (Barros Junior, 
2006: 110). A esposa rebela-se contra a mãe má e inoportuna, almejando ter o espaço do prazer só 
para si, já que a velha morrera e nada falara durante três gestações deveria permanecer em sua 
quietude. 

O quadro da mãe de Éolo permaneceu na alcova do casal enquanto o amor deixou os 
aposentos. A esposa destroçada pela monstruosidade de um quadro que tem vida deixa de ser 
Petúnia, o amor de Éolo para voltar a ser Cacilda, indicando no conto uma mulher com duas faces. 
A mãe é uma bruxa má, um ser até mesmo demoníaco, visto que subjuga o filho, condenando-o a 
sempre retocá-la, já a esposa dividida entre suas existências acaba matando as filhas e acusando a 
velha, a megera, descrito em: 
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De repente tudo se aclarou e saiu à procura de Cacilda. Encontrou-a sentada na 
cama, segurando a cabeça nas mãos. 
Inquirida sobre o que acontecera, levantou os olhos secos na direção do marido: 
― Foi ela, a megera. ― A voz era inexpressiva, sumida. O dedo apontava o retrato 
da velha a se desmanchar na tela. (Rubião, 2005: 184) 

A fraca mulher assassina as filhas e joga a culpa no quadro, vê-se que tanto a esposa quanto 
a mãe são seres demoníacos que induzem as personagens ao mal, as filhas morrem, o homem vira 
um prisioneiro em sua própria casa, a qual a mãe desejava que fosso sua herança. No entanto, a 
casa, seu lar torna-se uma prisão, da qual ele só consegue sair fugindo, em geral, à noite e para 
“cuidar” de suas filhas mortas. 

Sendo assim, observa-se um homem vítima das circunstâncias e da maldade feminina, pois 
agora ainda precisava replantar as filhas a cada manhã, tirando-as da tumba e colocando-as em meio 
a açucenas. Rubião constrói em “Petúnia” um ambiente permissivo permeado por acontecimentos 
insólitos, que confrontam a personagem principal, levando-o a atitudes de sofrimento e até mesmo 
receio. O homem fraco e passivo concorda e aceita suas “obrigações” sem nenhum questionamento 
sobre sua origem ou desfecho, observa-se apenas sua submissão. 

De acordo com Dottin-Orsini (1996: 15), “No que podemos chamar de uma mitologia da 
feminilidade, a mulher fatal não é apenas a mulher que mata. Ela se confunde também com a 
megera, versão pouco decorativa, mas temível daquela que estraga a vida de um homem”. Essa 
megera destrutiva é reiterada no decorrer da narrativa, principalmente, na fala de Cacilda/ Petúnia 
quando esta se refere à sogra, porém ambas destroem a vida de Éolo, a mãe tornando-o seu eterno 
restaurador e a esposa o transtornando devido à morte das filhas e ao aparecimento de flores negras 
e viscosas em seu ventre. 

É evidente no conto o desespero e apatia de Éolo que aceita passivamente os 
acontecimentos, sua única atitude realmente vil foi esfaquear a mulher após ver a constância da flor 
negra no ventre da mesma, o que lhe causava repulsa. Entretanto, a dama deixa seu resquício, já que 
nascem flores de seu ventre com seu sangue ainda vertendo da ferida aberta pelo marido. O homem 
não descansa nem com a morte da esposa, pois ele tem que dividir-se entre maquilar a velha e 
também em retirar as rosas negras e destruí-las, afinal, essas seriam provas de seu crime. 

Cacilda/ Petúnia uma personagem fragmentada, sem uma identidade definida constitui-se 
como um ser humano fraco, moralmente debilitado, já que de maneira grandiosa Rubião discute a 
assertiva de Berman: “sentimos que as sólidas formações sociais à nossa volta se diluíram. [...] o 
cenário mundial [...] e se metamorfoseou em algo irreconhecível, surreal, uma construção móvel 
que se agita e muda de forma sob os pés dos atores” (Berman, 1987: 90). 

Afinal, o contista mineiro constrói uma mulher fatal, porém claramente desequilibrada que 
casa sem querer, aceita todos os pedidos da sogra e depois a reconhece como um algoz, alguém que 
a inferniza, mas até que ponto Cacilda/ Petúnia não é responsável pelo seu infortúnio, já que 
contribuiu para que sua vida fosse dual ou até mesmo uma mentira como os dois nomes com que é 
apresentada no conto. 

Barreto (2001) afirma que “As mulheres são consideradas fracas de intelecto, cometem 
delitos em virtude da avidez, pensam apenas coisas malvadas e tramam ardilmente formas de 
enganar o homem” (Barreto, 2001: 03). Assim apresenta-se a personagem Cacilda/ Petúnia, uma 
mulher fraca e voraz, que age sem pensar, acaba corrompendo o homem e levando-o a extremos. 
Todavia, a mãe de Éolo também destituída do papel imaculado de mãe, da mesma forma que 
Aglaia, não trata o filho como um ser amado mais como um objeto. Enquanto Aglaia trata os filhos 
por coisas a progenitora de Éolo o torna seu escravo. 

Em ambas as narrativas a mulher ora rebela-se contra uma situação que a aborrece, ora a 
aceita passivamente sem lutar ou refletir. A mãe aparece como um ser desprezível, sem amor e, 
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principalmente, demonstrando toda sua repulsa e desejo de morte por seus filhos, desenlace 
concretizado apenas em Petúnia. A esposa é alguém “sexualmente ativa e orientada na busca do 
próprio prazer” (Barros Junior Apud Ligiéro, 2006: 114), uma mulher que almeja realizar-se, sendo 
capaz até mesmo de matar para livrar-se de um inconveniente. O monstro, ou seja, a mulher 
disposta a tudo para obter sua liberdade e conseguir realizar seus anseios mais pulsantes. Têm-se 
nos dois contos a mulher, mãe e monstro que mata, ou tenta, os próprios filhos sem explicações ou 
culpas. 

Os mundos ficcionais desenvolvidos por Rubião são plausíveis perante o senso-comum 
vigente, mas sofrem intervenções anormais, que saem do plano do sólito, do comum. Os estranhos 
nascimentos dos filhos em “Aglaia” e a sucessão de eventos insólitos desde a terceira gestação em 
“Petúnia” são exemplos dessas interferências, que teimam em surgir confrontando a lógica, o 
esperado, deixando na narrativa fatos sem explicação, tornando as mulheres seres imorais, visto que 
Aglaia aparenta ser castigada por seu aborto, enquanto Cacilda/ Petúnia vê nascer em si mesma 
flores negras que de certo modo tiram-lhe a vida ao findar da narrativa. 

Dessa forma, observa-se que as mulheres são seres que constituem um mal, talvez não por 
sua natureza ou destino, mas por uma conseqüência das imposições a que são submetidas no 
decorrer das narrativas. Ligadas por tanto tempo ao pecado e ao demônio, as mulheres simbolizam 
um ser que vive para desvirtuar o homem, em Rubião as personagens jogadas a sua própria sorte 
dividem-se entre o bem e o mal, os homens não são completamente puros nem as mulheres 
totalmente más, ambos mesclam-se, é claro que o homem reflete o mal inculcado pela mulher 
enquanto esta parece obedecer a uma força sobrenatural. 

Nota-se esse confronto entre bem e mal principalmente nos momentos mais íntimos: em 
“Aglaia” quando o homem já experiente sente-se insolitamente acanhado, colocando a mulher em 
um papel de dama pecaminosa que desvirtua o homem; já em “Petúnia” no momento em que a 
jovem moça se entrega como que comprada pela mãe de Éolo e posteriormente quando mata as 
filhas, garantindo ser culpa do quadro de uma mulher, um provável objeto do demônio, no primeiro 
momento Cacilda/ Petúnia se vende e no segundo trama o “mal”, colocando a culpa em um quadro 
permeado por bruxaria, como ela mesma descreve a sogra no quadro, como uma bruxa. 

Enfim, as narrativas apresentam o feminino permeado por problemas cotidianos que 
confundem e obscurecem as relações entre homem e mulher, indicando, em geral, mulheres livres 
que almejam ter parceiros sexuais, mas que não agüentam o menor conflito. Casam-se sem nenhum 
conhecimento sobre os parceiros, têm filhos que repudiam e até mesmo matam. Acabando sós ou 
mortas. Em ambos, os casos mesmo depois de separados os maridos continuam “vítimas” dos frutos 
de suas esposas, em “Aglaia” os filhos excessivos e em “Petúnia” as flores negras, frutos dos 
relacionamentos que os incriminam, já que os filhos se pareciam com Colebra e as flores 
multiplicavam-se desde a facada. 
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EÇA DE QUEIRÓS E A NARRATIVA FANTÁSTICA 

Elaina Carla Silva Xavier∗ 

Esta investigação elege a narrativa dita fantástica de Eça de Queirós, precisamente o conto 
“Memórias de uma forca” como corpus. Ao propor uma leitura do conto, enveredamos por um 
caminho, segundo levantamento de fortuna crítica, relegado a segundo plano, pois os romances 
ecianos ganham maior projeção e domínio. 

Eça de Queirós, homem do século XIX viveu no Centro cultural europeu onde acompanhou 
os comportamentos e tendências que se anunciavam e consolidavam. Seus primeiros trabalhos 
como escritor foram publicados em folhetim no Jornal lisboeta Gazeta de Portugal, sendo o 
precursor do realismo em Portugal. Suas obras abarcam diversos temas que se articulam com as 
oscilações sociais, culturais e ideológicas que passou a história de Portugal, em sua época.  Através 
de uma observação apurada da realidade cotidiana, Eça debruçou-se com perfeição sobre seus 
romances, construindo o retrato de uma época, onde o deslumbramento da cultura aliado a aspectos 
sociais aparecem como elementos indispensáveis na escrita queirosiana. Sobretudo o escritor não se 
descuidou da narrativa breve, tematizando tudo o que a sociedade lhe ofereceu. 

É conveniente ressaltar que os estudiosos da obra eciana a classificam em três fases 
distintas, a saber: a primeira fase corresponde aos seus primeiros escritos, publicados em folhetins 
na Gazeta de Portugal, e, postumamente coligidos por Luís de Magalhães em Prosas Bárbaras, em 
1903. Nesta fase, surgem as primeiras narrativas de caráter fantasista, no qual o ambiente de tensão 
e suspense já apontam para produção do fantástico eciano. A segunda fase, extremamente realista-
naturalista, é marcada pela produção dos romances de cunho combativo. Destacam-se: O Crime do 
padre Amaro (1876) e O primo Basílio (1878) consolidando o realismo português. Neste momento, 
Eça escreveu alguns contos de caráter realista que apresentam uma elucidativa amostragem da vida 
real. Já a última fase do escritor, em que o próprio se afasta do realismo e deixa a crítica pesada que 
fazia à sociedade portuguesa da época, é marcada por um sentimento de nacionalismo, por uma 
idealização do passado português. Destacam-se: A ilustre casa de Ramires (1900) e A cidade e as 
serras (1901). 

A partir das fases elencadas, torna-se necessário voltarmos ao fio condutor desta 
comunicação que é a investigação de como o escritor português faz uma incursão na Literatura 
Fantástica, através do conto "Memórias de uma forca", seu último folhetim publicado na Gazeta de 
Portugal, em 22 de Dezembro de 1867. Após esta publicação, Eça de Queirós cessa a sua atividade 
literária para este jornal, então já entrado na fase decadente. Mais tarde, exatamente em 1903, o 
conto citado é coligido no livro intitulado Prosas Bárbaras. A propósito sublinha José Augusto 
França em O Romantismo em Portugal: “Estas prosas eram “bárbaras” pelo estilo recheado de 
imagens e pelo seu ultrarromântismo que transportava já em si à própria condenação. Florestas de 
fantasmas, de espectros, onde as forcas escreviam suas memórias...” (França, 1993: 475). 

O conto em epígrafe trata de uma autobiografia de uma forca apodrecida e negra que 
descreve sua genealogia desde a sua “antiga família de carvalhos”. Devido ao exagerado 
materialismo do pai, a família não conseguiu se realizar na “vida vegetal”: um ramo virou tablado 
de palhaço, outro virou tábua de esquife e o narrador-personagem, apesar de toda a dedicação aos 
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seres da natureza, acabou virando uma pobre forca, consciente de sua gradativa transformação em 
podridão.  

O título do conto chama atenção do leitor para um dado inusitado. As “memórias” do 
narrador-personagem revelam acontecimentos que rompem com o previsível, instaurando fatos 
extraordinários, sobrenaturais no texto. A forca anuncia sua participação na narrativa logo no título 
e, de fato, esta personagem é o elemento estruturador do texto, assumindo um papel significativo na 
diegese. Para Barthes (1971) o título de uma narrativa sinaliza do que ela trata, uma vez que está 
“ligado à contingência daquilo que o segue”. Com o desenvolvimento da narrativa, esses 
acontecimentos rompem com a ordem estabelecida, com a realidade, com o natural. 

“Memórias de uma forca” deu origem a uma paródia denominada estréia fúnebre do autor. 
Encontram-se presentes nesta breve narrativa questões relacionadas com aspectos humanitários, 
com o sinistro, o macabro, a morte e a natureza religiosa, que são temas dominantes nos primeiros 
trabalhos literários de Eça, já marcados por indícios de crítica social. 

A nossa proposta, pode parecer ao leitor menos aprofundado da obra eciana um tema 
paradoxal, pois o ambiente ultrarromântico dos primeiros escritos que revelam o gênero folhetim, é 
produzido por um autor visto como o pioneiro da literatura realista em Portugal, o crítico mordaz da 
burguesia lisboeta, banalizada por vícios, hipocrisias e preconceitos. O caminho pela faceta da 
narrativa breve eciana é sinuoso, porém sedutor, visto que o fantástico subverte a ordem através de 
um acontecimento insólito que, instaurado cria uma nova realidade, imprevisível, inusitada. 

Ao examinarmos o ambiente ultrarromântico destes primeiros escritos, especialmente nos 
contos, percebemos que a linha do fantástico vai sendo construída. Narrativas propícias ao suspense 
apontam para uma expressão mística e fantástica da obra eciana. São textos de pequena extensão e 
apresentam uma certa condensação no qual seus elementos são condicionados a produzirem o 
conflito entre o real e o irreal (sobrenatural). Retomando Todorov (1992) “a literatura fantástica 
coloca precisamente em questão a existência dessa irredutível oposição” (Todorov, 1992: 165). 

O interesse do escritor português por esta forma narrativa nasce nos primórdios de sua 
carreira literária e não se apaga ao longo de toda a sua vida. No volume Prosas Bárbaras, vêm a 
lume alguns textos precários de Eça que se inserem no víeis desta comunicação, a saber: “O 
Milhafre” e “O Senhor Diabo”, publicados em 6 e 23 de Outubro de 1867 respectivamente e 
“Memórias de uma forca” publicado em 22 de Dezembro do mesmo ano, todos na Gazeta de 
Portugal em forma de folhetim. 

Na segunda metade do século XIX, a riqueza do conto literário não para de crescer e se 
expandir. Como homem do século XIX, Eça de Queirós experimentou a narrativa fantástica, gênero 
recorrente nesta época e, de certa forma, apropriou-se dessa temática. Além dos exemplos elencados 
acima, títulos como “O Mandarim” (1880), “O tesouro” (1894) e “O Defunto” (1895) são exemplos 
que comprovam nitidamente a influência do fantástico tradicional em alguns de seus contos. Entre 
estes, “O Defunto” foi o conto consagrado pelos estudiosos queirosianos como a expressão mais 
significativa da narrativa fantástica eciana, pois toda a força do conto reside na introdução de 
elementos fantásticos e não realistas. 

Em “As memórias de uma forca” assiste-se a um fragmento narrado em primeira pessoa, 
portanto, o texto apresenta um narrador autodiegético comprometido com a enunciação, no qual o 
drama da narrativa concentra-se em torno da sua própria experiência. De acordo com a 
fundamentação teórico-metodológica proposta por Todorov, o narrador representado em primeira 
pessoa é uma das características imprescindível para a estrutura do gênero: “Desde pequeno fui 
triste e compassivo. Tinha grandes intimidades na floresta. Eu só queria o bem, o riso, a dilatação 
salutar das fibras e das almas” (Queiroz, 1986: 51). 

Antecede a aparição da forca - que antes fora companheira dos pássaros, criada pela seiva, 
pela água e pelo sol e depois de cortada, se transformou na companheira das agonias, onde sua 
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corda, fita infame, prende o homem à podridão -, a climatização do que tende a romper com a 
realidade, com o natural. A forca conta sua história, suas trágicas memórias, resumo das suas dores 
desde a infância. Vivia na floresta, ramo lastimável de uma árvore materialista. Desde pequenino 
fora triste, mas queria o bem, o riso e tinha grande intimidade na floresta. Um dia foi cortado e 
transportado para cidade pelos homens “metálicos” que fazem o “tráfico da vegetação”, entrando 
assim, na vida da realidade, do trabalho. Fora arrancado da vida vegetal e lançado na pátria humana, 
onde conheceu o cheiro mortal do homem: 

Eu só conhecia as cidades pelas histórias que delas contavam as andorinhas, nos 
serões sonoros da espessura. Mas como ia deitado e marrado com cordas, apenas 
via os fumos e um ar opaco. Ouvia o rumor áspero e desafinado, onde havia 
soluços, risos, bocejos, e mais o surdo roçar da lama, e o tinido sombrio dos metais. 
[...] Comecei então a compreender que uma grande imundície cobre a alma do 
homem. (Queiroz, 1986: 52) 

No conto focalizado, observa-se uma narrativa que implementa o sobrenatural não de forma 
repentina. A fala da forca é uma consequência do que o drama narrativo já preparava. Ao instaurar-
se o insólito a narrativa já traça a sua realidade, que se configura diferentemente da realidade 
referencial. A forca possui características que possibilitam o desapego com o sólito, isto é, escrever 
memórias trágicas sobre sua vida vegetal não a torna pertencente à realidade referencial, uma vez 
que suas características fogem da ordem natural, é incomum, estranho, ou seja, insólito. Assim, a 
forca aparece como uma personagem que ratifica o caráter extraordinário da narrativa e cria uma 
nova realidade, diferente da referencial. Como o insólito não é contestado na narrativa, a nova 
realidade proposta é aceita.  

O fantástico, para Todorov (1992), é o elemento extraordinário que instaura a hesitação do 
narrador ou da personagem diante de certos eventos insólitos. Ora, todo o texto é marcado por 
evidências linguísticas que marcam o momento de hesitação, como a presença de verbos no 
pretérito imperfeito, que suscita dúvida e aponta a possibilidade de continuidade das ações, 
começando no passado e podendo continuar no futuro. O aspecto temporal da narrativa ganha 
espaço uma vez que é possível perceber o presente no passado, constatando diversos movimentos 
da ação e confirmando assim o fantástico. Eis alguns exemplos: “Tinha grandes intimidades na 
floresta” (Queiroz, 1986: 51); “Eu queria proteger todos os que vivem” (Queiroz, 1986: 51); 
“Sentia-me separar da grande floresta” (Queiroz, 1986: 52); “Parecia-me que eu estava 
transformado numa outra vida orgânica” (Queiroz, 1986: 53); “Tive então a visão real do meu 
destino. Eu ia ser forca!” (Queiroz, 1986: 54). 

A presença de verbos no imperfeito comprovam outra característica imprescindível para a 
estrutura do gênero sob o ponto de vista todoroviano: “Se essas locuções estivessem ausentes, 
estaríamos mergulhados no mundo maravilhoso, sem nenhuma referência à realidade cotidiana, 
habitual; graças a elas, somos mantidos ao mesmo tempo nos dois mundos. O imperfeito, além 
disso, introduz uma distância entre a personagem e o narrador” (Todorov, 1992: 154). 

Estes momentos de hesitação aparecem acompanhados da incerteza, da dúvida expressa pelo 
narrador-personagem. Para Todorov (1992), “o fantástico ocupa o tempo dessa incerteza” (Todorov, 
1992: 148). Os traços narrativos apresentam-se através de interrogações. Eis alguns exemplos: “Eu 
sentia que ia para uma vida real, de serviço e de trabalho. Mas qual?” (Queiroz, 1986: 53); “Que iria 
eu ser?” (Queiroz, 1986: 54); “Os carvalhos já não eram, pois, uma alma?” (Queiroz, 1986: 55); “E 
as ramagens puras, que foram testemunhas das religiões, já não serviam senão para executar as 
penalidades humanas?” (Queiroz, 1986: 56). 

A partir dos exemplos elencados, torna-se notória a influência do fantástico tradicional neste 
conto de Eça de Queirós. A atmosfera fúnebre que perpassa toda a narrativa retrata aspectos 
humanitários a partir de um olhar decadentista, um certo pessimismo diante da vida. Isso comprova 
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que Eça manteve viva, nos contos da sua primeira fase literária, uma certa nostalgia diante da figura 
romântica: 

O pobre rouxinol tinha uma pena de amor! Tinha vivido num país distante, onde os 
noivados têm mais moles preguiças: lá se enamorara: comigo chorava em suspiros 
líricos. E tão mística pena era que me disseram que o triste, de dor e de 
desesperança, se deixara cair na água! Pobre rouxinol! Ninguém, tão amante, tão 
viúvo e tão casto! (Queiroz, 1986: 51) 

Esta primeira fase do autor, marcada pela herança romântica, parece-nos, de longe, 
paradoxal. A incursão ao mundo incerto do sobrenatural, onde os seres e as coisas se transformam e 
se invertem em movimentos inesperados e contrastantes, rompe com a ordem natural do Universo. 
A forca escreve suas trágicas memórias, apodrece e morre. O sobrenatural se dá quando uma pobre 
forca apodrecida e negra escrevia o resumo de suas dores, de uma vida complexa, cheia de sangue e 
de melancolia. Logo se anuncia um dado estranho (uma forca escrever memórias) e está rompida a 
ordem natural. Instaurado o insólito a narrativa avança: Os personagens da narrativa eram descritos 
de forma humanizada: A forca sofria, sentia saudades da pátria vegetal, onde era filha de uma 
árvore pervertida, incrédula, que teve uma vida inerte, material e profana e irmã de dois ramos: um 
contemplativo e romântico e o outro forte e trabalhador. Esta família, de raça austera e forte, vivia 
em uma floresta pensativa e não foram felizes na vida vegetal devido ao exacerbado materialismo 
do pai. A árvore, elemento que compõe a fauna e a flora Brasileira, tem um outro sentido além do 
literal neste conto, pois é composta de elementos sobrenaturais, criando assim um caráter fabular. 

Movimentos contrastantes são inseridos nas ações dos personagens: o ramo contemplativo e 
romântico foi transformado em palco de palhaço e convivia com o escárnio e com a farsa, o outro 
ramo, cheio de vida, forte e trabalhador foi transformado em tábua de esquife e convivia com a 
morte, com a podridão e, o ramo mais lastimável, embora defensor do bem, foi transformado em 
forca, deixando de ser a amiga do semeador e passando a ser a aliada dos coveiros, produzindo 
assim, para natureza negros frutos: os mortos. 

O jogo de oposição entre “contemplação x escárnio”, “vida x morte” e “alimento x 
podridão” marca uma crítica social a degradação humana, a impotência do homem frente a sua 
própria vida, a decadência de uma sociedade viciosa, hipócrita e preconceituosa. Para os 
personagens “bondosos, fortes, trabalhadores, defensores do bem” não se reserva um final feliz, 
muito pelo contrário, a revelação final – a morte – o grande agente da transgressão fantástica: 

Eu a árvore do silêncio e do mistério religioso, eu, cheia de augusta alegria 
orvalhada e dos salmos sonoros da vida, eu, que Deus conhecia por boa 
consoladora, havia de mostrar-me às nuvens, ao vento, aos meus antigos camaradas 
puros e justos, eu, a árvore viva dos montes, de intimidade com a podridão, de 
camaradagem como o carrasco, sustentando alegremente um cadáver pelo pescoço, 
para os corvos o esfarraparem! (Queiroz, 1986: 54) 

O homem foi quem perturbou a paz do universo. Ele é o ser que introduz o pecado e a culpa 
à natureza. Há nesta obra, portanto, um sentimento humanitário contra a violência do homem: 

Podiam com justiça, vir o machado e as cordas buscar os ramos criados pela seiva, 
pela água e pelo sol, trabalho suado da natureza, forma resplandecente da intenção 
de Deus, e levá-los para as impiedades, para os tablados da forca onde apodrecem 
as almas, para os esquifes onde apodrecem os corpos? (Queiroz, 1986: 55-6) 

Através da autobiografia de uma forca o conto apresenta uma visão de certa forma anti-
humana, na qual o homem imperceptível é arrancado de sua natureza e transformado numa outra 
vida orgânica. Deixava de ser um ramo de uma árvore colocada por Deus na floresta, no qual seu 
braço estendido abençoava a terra e passava a ser forca, assim, obrigada a estender seu braço para 
abençoar os carrascos, num cotidiano massacrante: “Meu orvalho seria de sangue. Ia escutar para 
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sempre, eu a companheira dos pássaros, doces tenores errantes, as agonias soluçantes, os gemidos 
de sufocação!” (Queiroz, 1986: 54). 

Assiste-se a uma narrativa de caráter macabro, no qual o próprio homem produz o mal 
humano, tão aguçado e tão grande, que transpassa a si, atravessa de lado a lado a natureza, e ainda 
fere o céu, por não respeitar a ideal tradição religiosa. 

Mais uma vez o caráter fantástico da narrativa é confirmada quando o leitor experimenta um 
sentimento de temor e de terror ao constatar que o que alimentava e produzia frutos saudáveis, 
passa a matar e a produzir frutos negros como consequência da própria maldade humana: “Eu sentia 
chegar a podridão. [...] deixei-me cair tristemente no chão, entre a relva e a humildade, e pus-me 
silenciosamente a morrer. [...] O corpo esfria-me: eu tenho a consciência da minha transformação 
lenta de podridão em terra” (Queiroz, 1986: 58). 

Torna-se claro que Eça de Queirós bebeu na fonte da literatura fantástica, exercitou esse tipo 
de gênero e reconheceu sua qualidade textual literária. Sua experimentação nesta modalidade é 
notória, especialmente nos contos, porém, constata-se que este gênero narrativo não se perde nos 
momentos seguintes. Nota-se a evolução, o amadurecimento do gênero em outros contistas, ao 
mesmo tempo em que Eça exercita a sua veia realista que, de fato, está presente, também em 
“Memórias de uma forca”. Era preciso mostrar o mundo como ele é, como nunca antes revelado, do 
cotidiano massacrante, do egoísmo, da impotência do homem comum diante dos poderosos. 
Acentua-se assim, na primeira fase literária do autor, uma crítica social: “Ó mundo escuro, de lama 
e de ouro, que és um astro no infinito – Adeus! Adeus! – deixo-te herdeiro da minha corda podre!” 
(Queiroz, 1986: 59). 

Diante das análises efetuadas, é possível ver em qual medida Eça de Queirós se aproxima e 
se distancia quando se trata da temática fantástica. Retrata no conto em epígrafe o homem e a 
sociedade da época e, ainda, utiliza elementos insólitos para romper com o previsível, instaurando 
fatos sobrenaturais, como um ramo ser cortado de sua árvore, permacer vivo após isso, ser 
transportado a uma nova vida orgânica, na qual foi obrigado a conviver três anos com cadáveres 
bailando em sua corda podre, envelhece, apodrece e morre, deixando um papel com apontamentos 
escritos de suas trágicas memórias. Através desta sequência de acontecimentos estranhos, 
percebemos no decorrer da narrativa que o autor mostra a gradativa transformação do homem em 
podridão, onde o medo, o pavor, a angustia e a solidão acompanham o narrador-personagem, 
humanizando-o de certa forma. 
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O INSÓLITO EM PERCIVAL, DE XOSÉ LUIS MÉNDEZ FERRÍN: 
DIÁLOGOS COM O MARAVILHOSO MEDIEVAL 

Michelle de Oliveira* 

Xosé Luis Méndez Ferrín, escritor de destaque da Literatura Galega contemporânea, recriou 
mitos e lendas, dentre os quais se pode mencionar a narrativa “Percival”, no qual o autor resgata, 
sob uma dimensão inovadora, a matéria da Bretanha, ressignificando, assim, o ciclo arturiano. 

O escritor galego funde, em suas narrativas, elementos do plano da realidade associados a 
elementos sobrenaturais, sendo esta uma das características de sua obra. Contudo, em “Percival” há 
a predominância de elementos sobrenaturais a revelar-se pelas aventuras do cavaleiro na floresta. 

A primeira aventura que Percival encontra na floresta corresponde ao primeiro evento 
insólito da narrativa em questão, quando ele se depara com o Leonlobisco, personagem que é 
metade lobo, metade leão: “Mas em pouco tempo, o claro começou a se queixar e ele ouviu bem 
distintamente o berro de lobo e de leão entremisturado” (Ferrín). 

Tendo em vista que este evento está para além da naturalidade, posto que não é comum 
existir um animal que é lobo e leão ao mesmo tempo, identifica-se este evento como algo não 
esperado, estranho, incrível, sendo, portanto, insólito. 

Logo em seguida, há a fala do animal, quando Percival pergunta ao mesmo por que se 
chama Leonlobisco: “O descampado falou: – Porque eu sou metade lobo e metade leão” (Ferrín). 
Nesta passagem, Ferrín resgata o gênero da tradição maravilhoso, ao introduzir um animal fabuloso 
que é comum às narrativas maravilhosas, retomando, assim, o mundo alucinado do maravilhoso, em 
que se encontram imersos seres imaginários, monstros que apontam para um universo das 
mirabilias, maravilhas estas que se revelam pelo olhar. 

Em relação ao gênero Maravilhoso, Le Goff o associa ao sobrenatural: “o maravilhoso 
conserva sempre um resíduo sobrenatural que nunca conseguirá explicar-se senão recorrendo ao 
sobrenatural.” (Le Goff, 1990: 22). Neste gênero os eventos insólitos são vistos com naturalidade 
pelos seres de papel, que não os questiona sobre a sua natureza, simplesmente os aceita, visto que 
era comum a crença no sobrenatural: “e provavelmente é exactamente este o dado mais inquietante 
do maravilhoso medieval, ou seja, o facto de ninguém se interrogar sobre a sua presença, que não 
tem ligação com o quotidiano e está, no entanto, totalmente inserida nele” (Le Goff, 1990: 26). 

Após Percival se deparar com o Leonlobisco, há a luta dele com o monstro, que é morto por 
Percival. A essa passagem pode-se associar as aventuras cavaleirescas, muito comuns nas narrativas 
maravilhosas, em que os cavaleiros saem em busca de aventuras, sendo estas, associadas ao insólito, 
as propulsoras dessas narrativas. Le Goff assim reflete sobre as provas do cavaleiro, as aventuras 
pelas quais tem que passar, assim como a sua busca por uma identidade: 

o maravilhoso está profundamente ligado a esta procura da identidade individual 
individual e colectiva do cavaleiro idealizado. O facto de as provas dos cavaleiros 
passarem por toda um série de maravilhas- maravilhas que ajudam (como certos 
objectos mágicos) ou maravilhas que é preciso combater (como os monstros)- 
levou Erich Köhler a escrever que a própria aventura, representada pela valentia, 
pela procura da identidade por parte do cavaleiro no mundo da corte, é em última 
análise ela própria uma maravilha. (Le Goff, 1990: 21) 

                                                 
* Comunicadora da Sessão “Passeios pelo insólito: da tradição à contemporaneidade”, que compõe o simpósio “O 
insólito na narrativa ficcional: diálogos”, proposto por Flavio García. 
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Em Perceval ou o Romance do Graal, de Chrétien de Troyes, primeiro romance que relata 
as histórias cavaleirescas, Percival passa por uma série de provas e aventuras até encontrar o Graal. 
Conta-se que Percival fora criado pela sua mãe em uma floresta, mantendo-o, assim, isolado do 
convívio social, por temer que seu filho tomasse o mesmo rumo que o pai e os irmãos mais velhos, 
todos mortos em combate. Devido a isto, Percival tornara-se um menino ingênuo, que falava tudo o 
que lhe vinha à mente, não medindo, assim, as conseqüências de seus atos. Percival era tão inocente 
que quando se depara com cinco cavaleiros armados com armaduras prateadas e lanças reluzentes, 
fica encantado com o brilho que reluzia das armas e como nunca tinha visto um cavaleiro antes, 
pensa que são anjos: “– Ah, senhor Deus, perdão! São anjos que vejo aqui!” (Troyes, 1992: 27). 

Após se deparar com esses cavaleiros, Percival fica admirado com o que vê e deseja também 
ser cavaleiro, para desespero de sua mãe, pois o pai e os irmãos de Percival foram todos cavaleiros 
que não resistiram aos combates e morreram. Contudo, ao ver que seu filho não ia desistir do seu 
objetivo, a mãe resolve lhe ensinar os valores característicos de um cavaleiro, como a proteção às 
donzelas, os códigos de cavalaria, que não permitem que um cavaleiro lute com outro sem que este 
esteja a cavalo e armado e a propagação dos ideais cristãos. 

Sobre este aspecto, ressalta-se que no maravilhoso a religiosidade era muito presente, pois a 
crença na existência de Deus era comum na sociedade medieva. 

Pode-se, então, estabelecer comparações entre o romance de Troyes e a narrativa de Ferrín, 
como a alusão às florestas medievais, na seguinte passagem: “O cavalheiro entrou na floresta” 
(Ferrín), em que percebe-se em Troyes que os acontecimentos igualmente se dão em meio à 
floresta: “o rapaz galopa pela floresta” (Troyes, 1992: 42). 

Jacques Le Goff em seu livro “O maravilhoso e o quotidiano no Ocidente Medieval” faz 
alusão ao romance de Troyes, destacando características da floresta como lugar privilegiado das 
aventuras cavaleirescas: 

voltando a Chrétien de Troyes, a florest-deserto, lugar de provas e aventuras, ocupa 
um grande espaço no seu  último romance, Perceval ou le Conte du Graal. É 
verdade que Perceval, embora filho da “Dame de la Gaste Fôret solitaire”, e 
apresentado como “valet sauvage” , não é propriamente um “homem selvagem”. 
Mas o itinerário de iniciação e de provas está marcado por passagens pela floresta, 
que constituem outros tantos momentos de recolhimento e de peregrinação na 
solidão ou na aventura. Com uma genial metonímia Chrétien de Troyes chama à 
própria floresta onde se encontra a solidão, “solitária”: floresta “soutaine”. Mas 
também floresta “félone”, floresta traiçoeira, porque em termos de moral feudal, é 
o lugar das alucinações, das tentações e das insídias características do simbolismo 
do deserto. Finalmente, numa altura crucial, Perceval encontra, no âmago da 
floresta, um eremita que se revela ser seu tio e lhe desvenda a causa e o sentido das 
suas provas. Penitência e revolução é, em última análise o sentido profundo, 
apocalíptico, do simbolismo cristão da floresta-deserto. (Le Goff, 1990: 50) 

Outra comparação que se pode estabelecer é quando Percival se veste com as armas, o qual 
aparece tanto em Chrétien quanto em Ferrín: 

Ivonet veste-o, ata-lhe as perneiras e depois amarra as esporas por cima dos 
borzeguins de couro. Depois veste-lhe a loriga que nunca foi mais bem portada, o 
elmo que assenta mui bem. Ajusta-o sobre a coifa. Mostra como cingir a espada 
folgada na corrente. Mas as esporas o rapaz não quer, pois prefere sua varinha. 
Ivonet traz-lhe o escudo, a lança. (Troyes, 1992: 41) 

O cavaleiro que veste Percival o ensina sobre a Ordem de Cavalaria, que não permite que 
cavaleiro nenhum cometa atos de vilania, que corresponde a não ter misericórdia de um cavaleiro 
vencido que pede para não o matar, dentre outros atos não permitidos a um cavaleiro que preze a 
honra e a dignidade como virtudes essenciais. Na narrativa de Ferrín, Percival também se arma para 
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enfrentar o Leonlobico: “Percival armou-se de loriga bem malhada, encaixou elmo empenado de 
penas brancas, calçou espora de ouro, vestiu briau, cingiu espada, embraçou escudo, empunhou o 
lanção” (Ferrín). 

Assim, Percival aparece nas duas narrativas como um excelente cavaleiro, seja dominando 
as técnicas de destreza de armas, seja combatendo para alcançar seus objetivos. No romance do 
Graal, Percival apresenta-se como quem já tinha o dom da cavalaria, conforme relata o narrador: “o 
galês monta por sua vez, prontamente portando lança e escudo com tanta destreza que parecia ter 
passado seus dias em guerras e torneios. Um verdadeiro freqüentador de batalhas e aventuras!” 
(Troyes, 1992: 44). 

Além da destreza com as armas, o homem probo ensina a Percival sobre as coisas que 
agradam a Deus, reafirmando o que a mãe já lhe ensinara sobre o cristianismo, como o sinal da cruz 
que afasta as coisas ruins, o ato de encomendar-se a Deus antes de sair em busca de aventuras, 
assim como o auxílio aos necessitados e aos que se encontram em perigo. 

Além disso, a bravura, a honra e a coragem também são valores morais exigidos do bom 
cavaleiro. Os cavaleiros geralmente combatiam sem temor, sendo corajosos e lutando para se 
manterem honrado. No romance em questão, um cavaleiro quando era derrubado por outro, 
desejava prontamente se vingar daquele que o derrubou. Devido a isso, ia atrás do cavaleiro até que 
este recebesse a vingança. Caso não encontrasse o cavaleiro do qual desejava se vingar, preferia 
morrer a ser tomado em semelhante desonra. Vê-se, então, que a honra aparece como uma virtude 
muito prezada entre os cavaleiros, que entregavam até suas vidas em nome de tal virtude. 

Destacam-se esses códigos de conduta em uma passagem do romance em que o narrador 
estabelece as características de um cavaleiro ideal: “belo, sensato e sem cobiça, bravo e ousado, 
franco e leal, sem vilania nem outro mal” (Troyes, 1992:128). 

Comparando-se ainda a narrativa e a obra, outra semelhança que se destaca é que ambas se 
passam em ambientes naturais, comuns ao universo do maravilhoso, em que o cavaleiro encontra-se 
imerso em um mundo de maravilhas seja de ordem natural, como rios imensos, fontes, florestas 
com exuberantes árvores, seja de ordem sobrenatural, como bestas, monstros, homens que adquirem 
forma de demônios, etc. 

O narrador do Romance do Graal, ao descrever as belezas naturais com as quais Percival 
avista, relata o deslumbramento da personagem: “cavalga até avistar um pavilhão erguido em uma 
bela pradaria, perto de um regato correndo de uma fonte. Fica maravilhado com tão grande riqueza” 
(Troyes, 1992: 33). Diversas vezes, nos romances maravilhosos, o narrador utiliza-se do substantivo 
“maravilha” e os seus derivados para referir-se ao deslumbramento das personagens face aos 
eventos sobrenaturais ou maravilhosos. 

Na narrativa de Ferrín, o narrador apresenta aos leitores a personagem Percival que olha a 
cidade pela janela e sente-se enfastiado, como se estivesse fora do seu meio. Em seguida, há a 
descrição de Percival entrando no bosque, sendo este o lugar em que a personagem se sente 
confortável, que encontra aventuras e combate como um bom cavaleiro. A narrativa é dividida em 
blocos, os quais depreende-se três partes: a primeira em que a personagem encontra com o 
Leonlobisco, a segunda que corresponde à luta com o animal e a terceira que entitula-se “o 
namoro”, quando ele se apaixona por Brasja. 

Um evento insólito que se pode destacar corresponde ao momento em que Percival entra na 
floresta e vê um homem por cima do outro, com os pés esmagando a sua cabeça: “o de baixo 
louvava-o: – Meu senhor, me dono, que felicidade é ter vós em cima de mim! (Ferrín). Ora, é 
estranho que alguém seja pisoteado por outra pessoa e esteja feliz com isso. Daí este fato 
configurar-se como outro elemento inabitual e incomum da narrativa. 
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São abordados, além disso, temas que se identificam como o maravilhoso, sobre os quais já 
mencionara Le Goff, dentre os quais se destacam o mundo às avessas, a nudez, o anti-humanismo. 

Aparece um outro evento inesperado na última parte da narrativa ferriniana, quando Percival 
se apaixona por uma moça e a leva ao seu bosque. Chegando lá, ele pergunta o seu nome e ela 
responde que se chama Brasja e que não precisava saber o seu nome. Nesse momento, ela lhe 
oferece os seus lábios e os dois se beijam. Após, Percival ouve o barulho forte do vento vindo do 
bosque, e nesse momento sai correndo pelo mesmo, deixando Brasja sozinha. Esse acontecimento 
frusta a expectativa dos leitores, seres da realidade, uma vez que o esperado é que Percival 
permaneça no bosque com aquela que tão logo conhecera e amara. A narrativa termina com esse 
último evento insólito sendo relatado pela voz do narrador heterodiegético. 

Com o enfoque dado aos eventos insólitos, assim como com as associações efetuadas entre 
“Percival” de Méndez Ferrín e o do romance de Troyes, foi possível verificar como Méndez Ferrín 
estabelece um diálogo com o Maravilhoso medieval na sua narrativa “Percival”, reescrevendo e 
recriando a lenda do cavaleiro Percival, um dos cavaleiros mais corajosos da corte do rei Artur, 
idolatrado e reverenciado por ter dado fim a grandes aventuras, conforme relata Chrétien de Troyes. 

Sendo assim, Ferrín recria a lenda, readaptando-a sob um olhar contemporâneo, 
estabelecendo, ainda, um diálogo com o mundo de encantamentos do Maravilhoso. 
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A VEROSSIMILHANÇA EM FAVOR DO INSÓLITO NO POEMA 
O MENINO QUE CARREGAVA ÁGUA NA PENEIRA 

DE MANOEL DE BARROS 

Angela Maria da Costa e Silva Coutinho* 

E, em certo sentido compreender uma frase não é coisa diferente de acolhê-la 
inteiramente em seu ser sonoro, ou, como se diz tão bem, de ouvi-la; o 
sentido não está na frase como manteiga em fatia de pão, qual segunda 
camada de ‘realidade psíquica’ estendida por cima do som: o sentido é a 
totalidade do que se diz, a integral de todas as diferenciações da cadeia 
verbal, é dado com as palavras aos que possuem ouvidos para ouvir. 

(Ponty,1992: 149) 

Exercícios de ser criança – carregar água na peneira 
O menino aprendeu a usar as palavras. 
Viu que podia fazer peraltagens com as palavras. 
E começou a fazer peraltagens. 
Foi capaz de interromper o vôo de um pássaro 
botando ponto no final da frase. 

O exercício do escritor Manoel de Barros, nesta história, surpreende o previsível em termos 
da coerência entre a camada sonora das palavras e seus significados, assim como persegue uma 
insólita alegoria, ao experimentar, neste poema de acento narrativo, as infindáveis possibilidades de 
elaboração e criação de um texto de arte literária. A imagem insólita “carregar água na peneira” vai-
se desdobrando em seus sentidos possíveis, a partir de observações de um outro, de um leitor capaz 
de pensar generosamente ante a novidade articulada pelas associações verbais, e de recebê-las com 
disposição caracterizadora dos que encontram na arte literária um caminho para a apropriação de 
novos e diferentes sentidos atribuídos às  trivialidades desse mundo. 

O professor e crítico literário Silviano Santiago elaborou um poema que consta da abertura 
do seu livro Vale quanto pesa (1982) em que a palavra “sentido” aparece grafada de quatro formas 
diferentes, sendo uma das formas a rasura dessa palavra, em todas as suas ocorrências no poema, 
com cada letra coberta por um “x”. As outras formas são as seguintes: 1º verso: “Çentido – no 
duplo sentido.” (esta última com a rasura mencionada anteriormente, e que a velha escrita manual 
tornou possível); 9º verso: “Centido (os cinco) é a busca,”; 12º verso: “Ssentido é a posição,”. Tais 
arranjos de grafia correspondem ao esforço do escritor para que além da formalização das 
expressões dispostas nas linhas do poema, o caráter do literário se possa estabelecer pela 
ultrapassagem das formas verbais providas de conteúdo previsível, outorgando-se às deformações 
gráficas de uma mesma palavra uma coerência interna capaz de expressar as incoerências de um 
regime de governo no qual fazia sentido rasurar os direitos humanos. O poema termina com os 
seguintes versos, escritos entre parênteses: “(Só faz sentido, / quando se preenche com outro 
sentido.)” (Santiago, 1982:11) Por meio de tais recursos se está oferecendo ao leitor a associação 
das forças expressivas que articulam a aparência gráfico-sonora à significação. 

A mãe teve ternuras e pensou: 
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Será que os absurdos não são as maiores virtudes da poesia? 
Será que os despropósitos não são mais  
carregados de poesia do que o bom senso? 
Ao sair do sufoco o pai refletiu: 
Com certeza, a liberdade e a poesia a gente 
aprende com as crianças. 
E ficou sendo. 

Astúcias da arte literária – astúcias das leituras  
quando penso, as ideias animam a minha palavra interior [...] Assim como há 
uma reversibilidade daquele que vê e daquilo que é visto, assim como no 
ponto em que se cruzam as duas metamorfoses nasce o que se chama 
percepção, assim há, também, uma reversibilidade da fala e do que ela 
significa 

(Ponty, 1992: 148) 

As visões filosóficas de Merleau-Ponty fundamentam a proposta do exercício de poesia, ao 
se reportar ao agente da percepção do signo inscrito no fazer literário. Dessa forma, pode-se pensar 
nas possibilidades de leituras tantas quantas forem as instabilidades apresentadas pelas construções 
textuais. Nessa confluência, portanto, autor e leitor se confundem como co-criadores de espaço, de 
tempo e de personagens. São as astúcias da arte de criar e da arte da leitura que provocam o prazer 
estético, um gosto de intromissão e de intimidade, uma apropriação menos daquilo que se vê em um 
único momento, e mais daquilo que está ali latente no poema e virá a ser visto ao passo de cada 
leitura. 

Gostei mais de um menino 
Que carregava água na peneira. 
A mãe disse 
Que carregar água na peneira 
Era o mesmo que roubar um vento e sair 
Correndo com ele para mostrar aos irmãos. 

O verossímil em favor do insólito 
A mãe reparou que o menino  
gostava mais do vazio 
Do que do cheio. 
Falava que os vazios são maiores  
E até infinitos. 
Com o tempo aquele menino 
que era cismado e esquisito 
Porque gostava de carregar água na peneira 
Com o tempo descobriu que escrever 
seria o mesmo que carregar água na peneira. 
No escrever o menino viu 
que era capaz de ser 
noviça, monge ou mendigo 
ao mesmo tempo. 

O sentido alegórico  
A mãe disse que era o mesmo que 
Catar espinhos na água  
O mesmo que criar peixes no bolso. 

O verossímil em favor do insólito 
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Nas elaborações de sentido encontradas na dramaturgia de Maria Clara Machado, o insólito 
exercício de ser criança se realiza na imprevisível relação entre uma menina e um fantasma. 

Mãe 
Você é bobo, Pluft. Gente é que tem medo de fantasma e não fantasma que tem 
medo de gente. 
Pluft 
Mas eu tenho. 
Mãe 
Se seu pai fosse vivo, Pluft, você apanharia uma surra com esse medo bobo. 
Qualquer dia destes eu vou te levar ao mundo para vê-los de perto.   
Pluft 
(Muito agitado vai até a janela. Pausa) Não, não, não. Eu não acredito em gente, 
pronto... 
Mãe 
Vai sim, e acabará com estas bobagens. São histórias demais que o tio Gerúndio 
conta para você. (Pluft corre até um canto e apanha um chapéu de almirante.) 

A coerência do sentido é obtida, nos textos de Manoel de Barros e de Maria Clara Machado, 
a partir das observações e das previsíveis perplexidades dos adultos – mães e pais dos personagens 
– socialmente responsáveis pela transmissão de valores e, portanto, pela preservação dos sentidos 
que foram atribuídos às coisas e aos seres, mas os quais também passaram por uma apropriação   e 
naturalização. Ocorre que, ao se desnaturalizar um conceito, uma ideia, uma construção de sentido, 
se está colocando em suspensão o modelo pelo qual se chegou a um determinado conhecimento. O 
espaço vazio, ao gosto do personagem de Manoel de Barros, é o terreno fértil da arte, um espaço 
para realizações, prenhe das possibilidades que, inscritas no universo do artístico  sob essa 
perspectiva, levarão o leitor a fazer associações, comparações, correspondências e contribuir para 
que ele (leitor) passe a considerar outros modos de pensar o mundo, talvez numa perspectiva 
circular, em que os sentidos são inventados, substituídos, apagados, ressurgidos, reinventados, 
ressignificados. Assim, tanto vale um menino carregar água na peneira quanto vale um fantasminha 
não acreditar em gente. 

A fenomenologia do redondo 
A peneira do menino que carregava água na peneira é redonda. O filósofo Gaston Bachelar 

integra esta conclusão com as imagens poéticas que recolheu de Van Gogh e Bousquet:  

“Van Gogh: provavelmente, a vida é redonda.” 

“Bousquet: disseram-lhe que a vida era bela. Não! A vida é redonda.” 
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POESIA E INSÓLITO: 
O MENINO QUE CARREGAVA ÁGUA NA PENEIRA 

DE MANUEL DE BARROS 

Ana Paula Moutinho Moreira* 

Há certas coisas que não haveria mesmo ocasião de as colocarmos 
sensatamente numa conversa e que só num poema estão no seu lugar. Deve 
ser por esse motivo que alguns de nós começaram, um dia, a fazer versos. 
Um modo muito curioso de falar sozinho, como se vê, mas o único modo de 
certas coisas caírem no ouvido certo. 

(Quintana, 1999) 

Aristóteles (1987: 203), filósofo grego, em Poética, no capítulo IV, cujo título é “Origem da 
Poesia. Causas históricas da poesia trágica e cômica”, ressalta que o imitar é congênito no homem, 
é isso que o diferencia dos outros seres vivos, pois de todos o homem é o mais imitador e desta 
forma aprende, por imitação, as primeiras noções, assim os homens se regozijam  no imitado. 

Neste sentido, uma questão preliminar, de fundamental importância, é perceber a literatura 
como a arte da palavra e mais especificamente a poesia como o uso especial da linguagem. Desta 
maneira, o homem além de imitar, transforma a matéria bruta em atividade poética. 

Com efeito, ao escolhemos Manuel de Barros e mais precisamente a sua obra “O menino 
que carregava água na peneira” discutimos algumas questões, tais como: mimeses, verossimilhança 
e ficção, bem como o trabalho do artista na construção do sentido. Autor este que como afirma a 
estudiosa Lúcia Castello Branco em “Palavra em estado de larva” apresenta como particularidade 
fazer daquilo o que é incomum, poesia: 

Alguns escritores conseguem fazer do insignificante, do corriqueiro, ou mesmo do 
prosaico, matéria poetizável. A dessacralização do objeto poético tornou-se, desde 
o modernismo, estratégia permitida – e às vezes recomendada – nos terrenos da 
arte. Entretanto, poucos são os que verdadeiramente conseguem arrancar poesia 
dos espaços abissais do restolho, do escombro, do lixo. Raros são ainda os que, não 
se atendendo apenas ao caráter contestado dessa literatura escatológica, desse 
discurso do caos, procuram flagrar a poesia em seu estado nascente, a palavra em 
sua fase afásica, em seu momento inicial de larva. É nesse território úmido dos 
brejos e dos lodaçais que vamos encontrar a poesia de Manuel de Barros, a fala 
pantanosa desse sul-matogrossense. (Branco; Brandão, 1995: 122. Grifos nossos) 

Impulsionados pelo que Branco afirma e através da nossa análise, podemos dizer que 
Manuel de Barros, de fato, ultrapassa limites e busca a essência do que aparentemente não pode ser 
matéria para poesia. Concordamos também com a estudiosa quando ressalta que “alguns escritores 
conseguem fazer do insignificante, do corriqueiro, ou mesmo o prosaico, matéria poetizável”. Esse 
sul-matogrossense consegue fazer poesia a partir do que os outros acham absurdo. Ao descobrir o 
poder da palavra, o menino, personagem de sua obra também encontra a poesia em seu estado 
nascente e assim começa a trabalhar as palavras: 
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No escrever o menino viu 
Que era capaz de ser 
noviça, monge ou mendigo 
Ao mesmo tempo. 

A palavra lhe dava poder para criar, recriar, transgredir, inverter, ser três pessoas ao mesmo 
tempo. Por meio da poesia, a palavra ganha um sentido novo, uma história nova, ultrapassando a 
imitação. Notamos que o menino não imitava uma noviça, um monge ou um mendigo ao mesmo 
tempo, ele era. O verbo “ser” na expressão “era capaz de ser” esgota qualquer possibilidade de 
falseamento e dá legitimidade a literatura como aquela que torna possível o que aparentemente não 
é. 

Com efeito, é necessário entrar nesse maravilhoso mundo da literatura, lugar onde tudo é 
possível, tudo é matéria para poesia. Porém, é preciso estar atento à potencialidade das palavras, 
àquilo que elas, a partir das nossas experiências, do nosso saber elocucional, podem suscitar. A 
poesia de Manuel de Barros revela uma total intimidade do autor com a palavra e através da 
metalinguagem, nos apresenta a matéria, ou seja, a poesia que se explica e ao se explicar mostra o 
lugar certo para que as palavras estabeleçam um novo sentido com o mundo. 

Assim, a poesia talvez seja a manifestação literária mais reveladora do íntimo do autor. De 
fato, trabalhar os sentimentos e expressá-los em forma de palavras, requer muita paciência e muito 
esmero, fazendo isso o artista compartilha com o outro aquilo que é mais pessoal. 

Manuel de Barros utiliza o termo despropósito em sua poesia e através desse termo 
começamos a dialogar com os conceitos: real, realidade, ficção, mimeses e verossimilhança. Uma 
questão bastante interessante que se faz necessário pensar, é o que seja despropósito e ao mesmo 
tempo o que seja insólito. Esse termo presente na poesia analisada se refere a tudo o que não é 
comum ou habitual, mas também a tudo o que pode ser recriado: “montar os alicerces de uma casa 
sobre orvalhos”. Montar alicerces significa também construir sonhos, onde a fragilidade, 
representada pelo orvalho, sugere algo que se desmancha, que se desfaz, mas, ao mesmo tempo, 
esse menino determinado, consegue encontrar na palavra os alicerces para sustentar os seus 
despropósitos. Montar os alicerces de uma casa é comum, o que não é comum é montá-los sobre 
orvalhos. Desta maneira, o insólito se coloca e se recoloca a cada expressão considerada 
despropósito ou peraltagens. 

Na verdade, com esses despropósitos e peraltagens, o autor constrói um enorme tecido de 
significantes, os quais aos poucos ganham novos significados, à medida em que as palavras são 
trabalhadas e à proporção que entram em contato com o olhar do outro, do leitor. Deste modo, falar 
no outro, é falar em dialogismo, então é também ressaltar Bakhtin, teórico russo, que ao estudar a 
lírica afirma que está é :“uma visão e uma audição do interior de mim mesmo pelos olhos 
emocionais e na voz emocional do outro: eu me escuto no outro, com os outros e para os outros” 
(Bakhtin, 2003: 156). Essa relação eu e outro é de suma importância para nosso estudo, pois só 
através do outro é que podemos ter a impressão de nós mesmos, só através dele o autor pode saber o 
que o seu texto provocou, que emoção, qual sentimento, quais leituras. Por isso, é fundamental a 
relação da mãe na poesia, pois é ela que provoca o menino; é aquela a qual revela o que o olhar do 
adulto não consegue enxergar, assim, provocando o outro ela faz com que ele busque um modo de 
mostrar aquilo que está em seu interior, o que precisa ser ouvido, e por meio da palavra consegue 
expressar a sua alma interior.  

Porém, é necessário que este outro esteja propício a enxergar além daquilo que foi 
legitimado. Portanto, nesse momento nos é oportuno mencionar que para a mãe não era possível 
carregar água na peneira, ela é aquela voz reguladora, todavia com outras expressões insólitas 
justifica o que julga ser absurdo: “era o mesmo que roubar um vento e sair com ele para mostrar aos 
irmãos”, “era o mesmo que catar espinhos na água” e “o mesmo que criar peixes no bolso”. 
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Percebemos assim que a mãe também era “ligada em despropósitos”, porém o que prevalecia para 
ela eram os valores já instituídos. 

No que concerne ao trabalho do artista, brincar com as palavras, é nesse sentido carregar 
água na peneira, pode ser um modo de carregar desejos, de tornar possível os absurdos. Assim, os 
anseios do menino interagem com os anseios do leitor. Ao se vê refletido no personagem, também 
se permite ousar, criar, inventar e reinventar. É assim que a literatura transforma todos os homens, 
amadurece o pensamento e os impulsiona à reflexão. 

A partir das expressões “criar peixes no bolso”, “montar alicerces de uma casa sobre 
orvalhos”, “pedra dar flor” nos perguntamos se tais ocorrências seriam despropósitos ou 
esgaçamento do real. Ao perceber a palavra como geradora de sentido, o autor investe nos múltiplos 
significados que ela pode assumir: “o menino aprendeu a usar as palavras” e usando as palavras 
pôde trabalhá-las, reiventá-las, recriá-las, numa fabulosa teia de ideias. 

A poesia de Manuel de Barros também nos mostra a importância de valorizar a leitura 
através do pensamento da criança, que aprende desde cedo a lidar de maneira simples com o lúdico. 
A partir do momento que o leitor mirim descobre a palavra, passa a ter intimidade com o mundo: 
“viu que podia fazer peraltagens com as palavras”. Fazer paraltagens significa transgredir a norma 
ou simplesmente criar novas regras, então surge assim uma gama de possibilidades para a criação 
artística através da palavra, que ganha diferentes significações para o que chamamos de real. 

Johan Huizinga em Homo Ludens afirma: “para compreender a poesia precisamos ser 
capazes de envergar a alma da criança como se fosse uma capa mágica, e admitir a superioridade 
da sabedoria infantil sobre a do adulto” (Huizinga, 2007: 133. Grifos nossos). Certamente, é o que 
percebemos na poesia de Manuel de Barros, quando o menino descobre uma maneira especial para 
carregar água na peneira, de tornar possível os seus despropósitos, de fazer literatura. “Envergar a 
alma da criança” é transformar, é mostrar que algo pode ser modificado, mas também pode proteger 
os homens daqueles que perderam a capacidade de sonhar, sendo capaz de fazer com que o adulto 
volte ao primeiro olhar, o mesmo da criança que começa a perceber o mundo. 

Segundo este estudioso: “toda poesia tem origem no jogo: o jogo sagrado do culto, o jogo 
festivo da corte amorosa, o jogo marcial da competição, o jogo combativo da emulação da troca e 
da invectiva, o jogo ligeiro do humor e da prontidão” (Huizinga, 2007:143). O menino de Manuel 
de Barros joga com as palavras, compõe expressões a partir de vocábulos que isoladamente não 
causariam estranhamento, mas quando associados provocam inquietações. A água é um elemento da 
natureza comum e a peneira também é um objeto comum usado em obras, por exemplo. Todavia, 
carregar água na peneira é brincar com o significado dessas palavras. Ele as reveste de profundos 
sentidos, que ultrapassam o real, transformam o mundo, ou seja, aquilo que já é consagrado. 

O jogo na poesia desse autor tem origem na inocente brincadeira de criança, que joga com o 
real e o ilusório, desfazendo regras, criando leis, instituindo sentidos, que constantemente são 
desdobrados, pois a cada leitura, um novo olhar, uma nova imagem que surge, um novo desafio e 
quem joga tem que está preparado para o inusitado. 

Por fim, Huizinga afirma: “o que a linguagem poética faz é essencialmente jogar com 
palavras. Ordena-as de maneira harmoniosa, e injeta mistério em cada uma delas, de modo tal que 
cada imagem passa a encerrar a solução de um enigma” (Huizinga, 2007:149). Como chegar a 
solução do enigma? Sharazad, por exemplo, personagem das Mil e uma noites, encontrou a solução 
também por meio da palavra, através dela seduziu o sultão e livrou as mulheres do seu reino da 
maldição lançada por Chariar. Todas as noites ela contava ao esposo estórias belíssimas e ele 
movido pela curiosidade prolongava a vida da esposa por mais um dia, mais um dia e mais um. 
Sharazad também sabia fazer peraltagens com as palavras.  Assim como Paulinho, personagens de 
Fernanda Lopes de Almeida em As mentiras de Paulinho, que vivia inventando histórias e com elas 
aborrecia Sr◦ Benedito, pois considerava o menino mentiroso. Porém ao ter uma crise de fígado, 
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pede a esposa que chame o tal menino e com ele aprende a arte de contar histórias, além de ficar 
bom do fígado. Neste sentido, o personagem de Manuel de Barros ao descobrir o mistério da 
palavra, consegue expressar a sua maneira de sentir o mundo. 

Expressar essa maneira de sentir mundo, dava-lhe o poder de: “interromper o vôo de um 
pássaro/ botando ponto no final da frase”, “modificar a tarde botando uma chuva nela” ou fazer 
“uma pedra dar flor”. Com o poder da palavra ele viu que podia escrever o mundo ou reescrevê-lo, 
fazendo com que a mãe que antes “podava” os seus sonhos, agora dissesse que algumas pessoas o 
amariam pelos seus despropósitos. Por isso, Umberto Eco em Seis passeios pelos bosques da ficção 
afirma que: 

Quando entramos no bosque da ficção, temos e assinar um acordo ficcional com o 
autor e estar disposto a aceitar, por exemplo, que o lobo fala; mas, quando o lobo 
come Chapeuzinho Vermelho, pesamos que ela morreu (e essa convicção é vital 
para o extraordinário prazer que o leitor experimenta com sua ressurreição). (Eco, 
1994: 83. Grifos nossos) 

A entrada no bosque da ficção nos faz perceber que existe um outro lugar onde há outras 
regras, porém é preciso “estar disposto a aceitar”. Eu aceito que é possível criar peixes no bolso, sou 
capaz de formar várias imagens, como a de que na imensidão do bolso existe um reino e nesse reino 
mora o rei dos peixes, aquele que governa todos os outros. Na minha história tem também um 
peixinho dourado, único da sua espécie e por isso é constantemente alvo de inveja e intriga. Inveja e 
intriga são sentimentos os quais conhecemos muito bem, então aquela história que parecia ser irreal, 
nos apresenta dois elementos do que chamamos de mundo real. Ela agora parece ser tão verdadeira 
quanto a experimentada todos os dias por nós. Desta maneira, o leitor enfeitiçado se identifica com 
o que está sendo narrado e isso lhe dá um “extraordinário prazer”. Esse prazer está também na 
descoberta de um mundo em que é possível criar, em que a liberdade permite inúmeras saídas nos 
labirintos do texto. 

Na verdade, essas brincadeiras com as palavras permitem que o leitor esteja num constante 
trabalho de imaginação e pensar como seria possível uma determinada situação. Como carregar 
água em uma peneira? O que teria essa peneira de tão especial de modo a não deixava a água cair? 
Ou, que água era essa que não passava pela peneira? Era realmente uma peneira? Qual o significado 
da palavra água no texto? Assim construímos diversos questionamentos, buscando trazer para a 
realidade o que para os outros não tem sentido. 

Segundo o estudioso Gianni Rodari, em sua Gramática da fantasia no capítulo 26, após 
analisar um inusitado personagem, o homem de vidro, afirma: “neste tipo estória, mais que em 
outras, a fantasia joga entre o real e o imaginário, em uma gangorra que considero muito 
instrutiva, realmente indispensável para se penetrar até o fundo do real, remodelando-o” (Rodari, 
1982: 78. Grifos nossos). Remodelar o real é o que Manuel de Barros faz o tempo todo em sua 
poesia. Através de ferramentas específicas, ele trabalha a realidade e “joga entre o real e o 
imaginário” e a cada verso nos coloca nessa “gangorra” que ora pende para a fantasia ora para a 
realidade e muitas vezes se equilibra, permitindo a completude dos significantes. 

Achamos estranho as peraltagens com as palavras porque muitas vezes perdemos a 
capacidade imaginar, e acreditamos que tudo tem uma razão de ser, tudo tem uma resposta, 
esquecemos que, um dia, também como o personagem de Manuel de Barros, carregamos água na 
peneira; em nossas brincadeiras, já fomos super-homens e voávamos para qualquer lugar; já 
moramos em castelos; a poltrona da nossa  casa já foi um carro. A criança consegue ver além das 
aparências e com isso consegue transformar, por exemplo, os objetos da casa, dando-lhes novos 
sentidos: 

A mesa e a cadeira, que para nós são objetos consumados e quase invisíveis, dos 
quais nos servimos automaticamente, são para a criança durante muito tempo 
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materiais de uma exploração ambígua e pluridimensional, donde se dão as mãos o 
conhecimento e a fabulação, a experiência e a simbolização. (Rodari, 1982: 87) 

O conhecimento e a experiência fazem com que a criança recrie a realidade, dando-lhe um 
aspecto peculiar, mostrando assim a sua visão de mundo. A cadeira e a mesa para nós são 
simplesmente artigos que possuem funções já instituída, porém esquecemos que um dia também já 
fizeram parte das nossas travessuras, seja como parte do nosso escritório ou da nossa sala de aula 
improvisada para ensinar bonecas; bonecas não, nossos alunos. Perdemos essa capacidade da 
criança de explorar os materiais e descobrir outras utilidades além daquelas que os outros 
descobriram. Assim, é importante que nós mesmos descubramos um sentido para o que está a nossa 
volta; é preciso descobrir como podemos carregar água na peneira. 

Ao descobrir essa maneira, amadurecemos o nosso modo de perceber o mundo, de criar e 
recriar, depreendemos que o conceito de real e realidade é muito amplo, assim como o conceito de 
verdade. O que é a verdade? Há um momento na poesia que se faz evidente o amadurecimento do 
menino: “com o tempo descobriu que escrever seria o mesmo que carregar água na peneira”. 
Escrever é a chave para o enigma, é forma pela qual todas as palavras poderão estar no lugar certo e 
de fato serão lidas, sentidas, questionadas pelas pessoas certas. A escrita permite ao homem o 
registro não só da história vivenciada por muitos, mas também daquela vivenciada por ele e deste 
modo, outras pessoas podem ler, concordar, discordar, dar novos significados, permitindo um 
constante diálogo, que se renova a cada leitura. 

À medida que avançamos em nossa pesquisa, notamos que só através da literatura é possível 
recriar o mundo e que esta tem uma importância fundamental em nossa sociedade. Sendo assim, 
concordamos com Barthes, quando afirma: “se, por não sei que excesso do socialismo ou de 
barbárie, todas as nossas disciplinas devessem ser expulsas do ensino, exceto numa, é a disciplina 
literária que devia ser salva, pois todas as ciências estão presentes no monumento literário”. 
(Barthes, 2007: 17). Pensando nisso, acreditamos que, realmente, só por meio da literatura 
conseguimos a liberdade para trabalhar as palavras, deste modo o trabalho artístico se torna um 
interessante jogo, que por diferentes caminhos nos conduzem a diversas soluções ou a novos 
enigmas. 

Por fim, percebemos que Manuel de Barros ao construir a sua poesia, prefere buscar como 
material poético o que é insólito: 

Tenho um livro sobre águas e meninos. 
Gostei mais de um menino 
Que carregava água na peneira. 

Certamente, o poeta cria leis que determinarão a sua obra. Ao escolher um menino que 
carregava água na peneira, o autor, preferiu trabalhar o inusitado, o que causaria curiosidade, 
fascínio, admiração e até espanto àqueles que vão mergulhar nas águas dessa extraordinária 
literatura. Então, procuramos destacar em nosso trabalho a literatura como lugar certo para a 
manifestação da criatividade poética, por isso se faz necessário voltarmos à epígrafe e destacar 
Mário Quintana quando afirma que há certas coisas que só num poema é que estão no seu lugar. 
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A POESIA DE MANUEL DE BARROS: 
O MENINO QUE CARREGAVA ÁGUA NA PENEIRA 

E O INSÓLITO NAS ESTRATÉGIAS DE CONSTRUÇÃO DE SENTIDO 

Tatiana Cristina da Costa e Silva Pereira* 

O presente trabalho visa refletir sobre as estratégias de construção de sentido desenvolvidas 
por Manuel de Barros em sua poesia “O menino que carregava água na peneira”, que se encontra 
no livro Exercícios de ser criança (1999), nesta leitura a fantasia do leitor dialoga com a fantasia do 
autor, em um diálogo delicado. Analisaremos a estrutura gráfica do poema, bem como as ilustrações 
que ao utilizar bordados, torna-se também um recurso poético. Ressaltaremos, ainda a maneira 
como o poema porta-se frente ao leitor de maneira insólita, já que o sentido não está no texto, mas 
se constrói a partir dele no curso de uma interação, conforme Koch (2000: 25). 

Estratégias de construção de sentido 
A poesia de Barros se volta para as coisas simples da natureza. Ele sugere que olhemos de 

modo envesgado para as “coisinhas do chão” (caracóis, caramujos, flores) e do ar (passarinhos, 
borboletas, abelhas). Propõe buscarmos dentro de nós os “rios de lodo” de nossas origens e as raízes 
ligadas à terra, que em muitos estão esquecidas. Ainda, enxergar as coisas sem feitio, tentar 
observá-las em seu modo primitivo, sem os (pré)conceitos que imprimimos a elas com o tempo, 
redescobrindo-as como quando se é criança. 

A jornalista Martha Barros, ao entrevistar nosso poeta, afirma que a poesia de Barros 
apresenta intrinsecamente uma “força rítmica” e “sonoridade imprevisível”, características que 
apontam para um dos primeiros meios de acesso a sua poesia: o encantamento sonoro. O próprio 
Barros afirma querer que “as ressonâncias verbais dominem o semântico”. 

Em seus poemas, ele retoma constantemente a necessidade que há em o poeta trabalhar a 
palavra, incorporando-a, inclusive, para que possa senti-la mais e melhor. E, nesse trabalho, o poeta 
não deixa de fora o falar despropositado das pessoas mais simples e nem a inventividade das 
crianças. 

Meus versos são todos contra a razão, se o sujeito for raciocinar em cima dos versos para 
procurar o sentido ele não acha a ideia central, porque a imagem apaga a ideia e a metáfora destrói 
qualquer idéia.  A ideia se ele quiser depois ele inventa (Barros, 2006 em entrevista ao programa 
“Fora do eixo” com Bosco Martins) 

O sentido do texto não está apenas no texto ele se constrói a partir da interação 
autor-texto-leitor. A pluralidade de leituras e de sentidos pode ser maior ou menor 
dependendo do texto, do modo como ele foi constituído, do que foi explicitamente 
revelado e do que foi implicitamente sugerido, por um lado da ativação, por parte 
do leitor, de conhecimento de natureza diversa e de sua atitude cooperativa perante 
o texto, por outro lado. (Koch, 2007:22) 

Para Manuel de Barros, a frase é mais importante que a verdade, mais importante que a sua 
própria fé. O que importa é a estética, o alcance plástico o poeta não tem compromisso com a 
verdade, mas com a verossimilhança. Um bom exemplo disso está num verso de Manoel que afirma 

                                                 
* Comunicadora da Sessão “A Poesia de Manuel de Barros: O menino que carregava água na peneira”, que compõe o 
simpósio “A leitura do insólito a partir da construção do sentido na linguagem do texto literário infanto-juvenil”, 
proposto por Angela Maria da Costa e Silva Coutinho. 
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que "escrever seria o mesmo que carregar água na peneira” (Barros, 1999: sp). E quem pode 
garantir que não é? 

Estrutura gráfica do poema 
A distribuição gráfica do verso:“era o mesmo que roubar um vento e sair correndo com ele 

para mostrar aos irmãos” (Barros, 1999: sp), na página, se assemelha ao movimento ondulatório do 
próprio vento, dialogando com a idéia trazida pelo verso e com a ilustração das páginas em que está 
inserido no livro. 

As duas ilustrações referentes às estrofes acima, dialogam perfeitamente com o universo de 
sonho e brincadeira do menino que corre envolto a uma nuvem de pipas coloridas, carregadas pelo 
vento; ou, senão, deixa cair dezenas de peixinhos de várias cores dos bolsos de sua camisa e calça. 
Nelas e na maioria das ilustrações que acompanham a estória o menino aparece de chapéu de 
soldado, o que reforça a idéia do brincar constante. O “tempo” (Barros, 1999: sp), que demonstra o 
amadurecimento da criança, passa e o menino “cismado e esquisito” começa a perceber, ele mesmo, 
a brincadeira que pode ser feita com as palavras. Ele descobre que pode expressar, através delas, 
aquilo que antes estava no universo de sua imaginação. Nota-se que as atitudes do menino se 
assemelham a gestos do trabalho poético adulto. 

A disposição gráfica do verso “Com o tempo descobriu que escrever seria o mesmo que 
carregar água na peneira” (Barros, 1999: sp), dialoga com a nova idéia do menino, de brincar com 
as palavras e com a poesia. O mesmo verso imita o movimento de redemoinho que faz a água 
quando está caindo da peneira. 

A ilustração, que acompanha os versos que narram o momento da descoberta do brincar com 
as palavras, mostra um tipo de cadeia evolutiva em que o menino pequeno evolui para o atual 
menino grande, sem deixar, porém, em nenhum momento, de “carregar água na peneira” (Barros, 
1999: sp), nem tampouco de trazer sempre à cabeça seu chapéu de soldado. 

Escrevendo, o menino amplia ainda mais a sua capacidade inventiva, toma consciência da 
liberdade que a brincadeira lhe proporciona: 

Foi capaz de interromper o vôo de um pássaro 
Botando ponto no final da frase. 
Foi capaz de modificar a tarde botando uma chuva nela. (Barros, 1999: sp) 

Ilustrações que utilizam bordados 

No Brasil um movimento que vem se fortalecendo é o uso de bordados nas ilustrações de 
livros voltados para o público infanto-juvenil, o bordado deixou de ser peça de decoração, passando 
a ser uma linguagem visual, onde ficam registrados palavras, sentimentos, marcas geográficas e 
históricas. 

Os bordados levam os indivíduos a se interessarem em solidificar suas histórias, suas 
marcas, suas referências personalizadas, o que fica difícil em produtos industrializados, ao usar a 
agulha as bordadeiras marcam no tecido seu olhar de vida, alegre ou cansado, sua emoção vai 
escrevendo o cotidiano, o real e o imaginário. 

Assim como quem escreve, escreve sobre suas memórias, lembranças re-significadas, quem 
faz ilustrações bordadas traz junto com suas narrativas, lembranças nas ‘artes de bordar’que um dia 
aprendeu/ensinou em um dos vários contextos de formação. 

Através de seus bordados podemos ‘ler’ as representações da infância como um inestimável 
valor poético. No final do livro Exercícios de ser criança, Márcio Sampaio fala que “ilustrar é fazer 
a fruta (o poema, a história) ficar gostosa de se olhar; é a mágica de fazer o caldo do texto se 
transformar em doce, feito de linhas e cores” (Barros, 1999: sp). 
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Uma pessoa leva com ela uma história que foi escrita durante sua trajetória cotidiana em 
todos os espaços/tempos (escolares, sociais, familiares etc). 

E é nessa cultura vivida tão particular e específica que se encaixa o bordado, assim como 
tecemos nossas redes de conhecimentos e significados, bordar é de alguma forma uma maneira de 
tecer, é um trabalho de criação. (Nunes, 1998: 13). 

Maneira como o poema porta-se frente ao leitor de maneira insólita 
O leitor mirim traz consigo o “dom” de perceber e sentir mais profundamente o significado 

poético de muitas coisas, e talvez nesse ponto ele se aproxima do “ser-poeta”. O poeta Manoel de 
Barros aponta na personagem principal de O menino que carregava água na peneira (Barros, 1999: 
sp), características que o aproximam tanto do “ser-poeta”, quanto da poesia deste autor, já que 
aquela criança demonstra a preocupação com os “despropósitos” – ou seja, com aquilo que não tem 
fim pragmático nenhum –, com as brincadeiras (em si mesmas), as viagens pela imaginação, as 
peraltagens, traços recorrentes também em sua poesia para adultos. 
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A DESCOBERTA DO INUSITADO NO 
CARTAZ DE DI CAVALCANTI DI GLAUBER 

Adriana Ribeiro* 
Lucy Niemeyer** 

Objetivamos neste artigo apresentar o caráter insólito na construção do discurso gráfico no 
âmbito do design. Partiremos do caso identificado entre os cartazes referentes à filmografia do 
diretor de cinema brasileiro, Glauber Rocha, o cartaz de Di Cavalcanti Di Glauber. Neste cartaz o 
percurso de elaboração da síntese gráfica jaz na manipulação do elemento insólito, este se afina com 
uma elaboração fílmica concorrendo para a geração de um significado próprio, singular e, ainda 
assim, capaz de transcrever conceitos inerentes à obra cinematográfica. 

Antes de começarmos a discorrer sobre o tema, devemos reafirmar que esta análise do cartaz 
se baseia na semiótica de extração peirceana conforme apresentado por Lucia Santaella (Santaella, 
2005) e Lucy Niemeyer (Niemeyer, 2007). Também devemos minimamente apresentar o diretor 
Glauber e reportar as circunstâncias em que se deu a produção de Di Cavalcanti Di Glauber. Desde 
o início de sua filmografia, e mesmo antes, Glauber ocupou-se da construção de uma identidade 
nacional brasileira. Em seus filmes, sobretudo nos primeiros filmes, as questões de representação 
regional baiana estão muito presentes. A vida cultural brasileira foi sempre objeto de interesse e de 
estudo para Glauber, desde o final dos anos 1950, início de sua filmografia até agosto de 1981, data 
de sua morte. Sua amizade como pintor Emiliano Di Cavalcanti, “idealizador da Semana de Arte 
Moderna de 1922, e participantes do movimento modernista”. (Amaral, 2003: 232), data de 1958, 
época em que acompanhou Roberto Rossellini em suas filmagens no Brasil. Esta experiência é 
narrada no filme. 

Como sinopse, podemos dizer que Di Cavalcanti Di Glauber é um curta-metragem em que 
durante 18 minutos Glauber Rocha narra de forma poética e arrebatada, como era de sua natureza, o 
velório e o enterro do amigo e artista plástico Di Cavalcanti. O corpo do pintor foi velado no Museu 
de Arte Moderna no Rio de Janeiro e o enterro no cemitério São João Batista. A narração é 
entremeada com músicas de Pixinguinha (Lamento), Villa-Lobos (trecho de Floresta do 
Amazonas), Paulinho da Viola, Lamartine Babo (O Teu Cabelo Não Nega) e Jorge Bem. A narração 
é enriquecida ainda por textos de Vinícius de Morais (Balada do Di Cavalcanti), Augusto dos 
Anjos (trecho de Versos Íntimos), Frederico de Moraes (trecho de artigo sobre Di Cavalcanti) e o 
anúncio da morte do pintor em locução do jornalista Edison Brenner. 

Vês?! Ninguém assistiu ao formidável  
Enterro de tua última quimera.  
Somente a Ingratidão — esta pantera —  
Foi tua companheira inseparável! 
Acostuma-te à lama que te espera! 
O Homem, que, nesta terra miserável,  
Mora, entre feras, sente inevitável 
Necessidade de também ser fera.  

                                                 
* Mestre em Design; ESDI/ Escola Superior de Desenho Industrial da UERJ; PPD/ Programa de Pós Graduação em 
Design. 
Comunicadora do simpósio “O insólito em questão no design”, proposto por Lucy Niemeyer. 
**  Doutora em Comunicação e Semiótica; ESDI/ Escola Superior de Desenho Industrial da UERJ; PPD/ Programa de 
Pós Graduação em Design. 
Proponente do simpósio “O insólito em questão no design”. 
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Toma um fósforo. Acende teu cigarro!  
O beijo, amigo, é a véspera do escarro,  
A mão que afaga é a mesma que apedreja.  
Se a alguém causa inda pena a tua chaga, 
Apedreja essa mão vil que te afaga,  
Escarra nessa boca que te beija! (Anjos, 1941: 162) 

Ao iniciarmos nossa pesquisa em relação ao cartaz a que este filme representa, sua autoria 
era desconhecida, apesar da assinatura no canto inferior direito do cartaz. Através de identificação 
da assinatura do artista plástico Eduardo Catinari em obras reconhecidamente atribuídas a ele, as 
pinturas Esquecendo e Retrato Velado do Invocador, pudemos oficialmente reconhecer a autoria do 
cartaz. 

 
Fig. 1 – Desenho esquemático do cartaz de Di Cavalcanti Di Glauber. 

Iniciamos nossa observação quanto aos aspectos qualitativos do cartaz que apresenta 
dimensões reduzidas, diferentes tonalidades de azul. Algumas áreas do cartaz são  compostas 
por retículas visíveis a olho nu. O cartaz apresenta uma composição circular e rebatida 
verticalmente. Uma borda branca de meio centímetro de espessura margeia o cartaz, segue-se 
uma borda roxa onde se lê o subtítulo do filme em amarelo. 

Produzido em quadricromia utilizando-se das tintas magenta, cyan, amarela e preta, o autor 
deste cartaz lançou mão de áreas contínuas impressas a traço, amarelo e magenta em sobreposição 
no rosto de Glauber conseguindo um efeito intenso de vermelho sem retículas. A tinta amarela e a 
azul foram utilizadas também de forma contínua ou "a traço" nos outros dois rostos de Glauber 
respectivamente. O mesmo pode ser observado em relação às linhas roxas internas conseguidas 
através da sobreposição das tintas azul e magenta. 

A parte interna do cartaz funciona de forma rebatida verticalmente fazendo com que o leitor 
tenha uma experiência de quase espelhamento não estivessem as palavras "Di Glauber" na parte 
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superior e "Di Cavalcanti" invertida na parte inferior. Ao centro do cartaz, ocupando posição de 
destaque está a foto do rosto do pintor Di Cavalcanti morto, cercado de rosas, em seu caixão. 

 
 

 
Fig.2 - Detalhe das retículas e do rebatimento no cartaz de Di Cavalcanti Di Glauber. 

O cartaz deste filme é pequeno, mede 44x65 cm, e nele logo percebemos a baixa precisão no 
registro de impressão resultando em "moiré", um defeito bastante comum nos impressos da década 
de 1970, proveniente de erro no registro das retículas em gráfica. Estas podem ser consideradas 
primeiras observações de quali-signo na instância do representâmen. 

À medida que o olhar se acostuma com o cartaz e já em uma instância de secundidade (sin-
signo) percebe-se que a imagem documental do cartaz é uma chocante reprodução do cadáver do 
pintor Di Cavalcanti. Esta constatação choca o observador, cria um irresistível ponto de interesse no 
cartaz, fazendo uma referência direta ao assunto central do filme. Este elemento particulariza a 
experiência e tem sua presença no layout justificada, menos pela relação com o tema, o que poderia 
ser gratuito ou mesmo grotesco, mas por sua inserção no cartaz que se dá de forma sutil e de 
maneira a complementar graficamente o cartaz. O que torna sua presença absolutamente pertinente. 

Um fato que nos chamou a atenção a respeito do cartaz é o de que suas dimensões 
reservadas, medindo 44x65 cm, não condizem com os grandes formatos de cartaz praticados pela 
indústria cinematográfica, em geral acima dos 60x90 centímetros. Os aspectos convencionados ou 
normativos desta instância de legi-signo, em relação a este cartaz, são menos aparentes e os 
elementos que os caracterizariam estão em menor número. Tais elementos apesar de em menor 
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número, não se limitam apenas ao título e subtítulo do documentário. Ambos, se não têm o destaque 
característicos observados em cartazes de cinema, estão destacados e conferem equilíbrio ao layout, 
estando nele integrados. A imagem do protagonista ocorre também com evidência assim como a do 
autor do filme, na margem inferior do cartaz ainda se lê “um filme de Glauber Rocha”. 

 
Fig. 3 – Fotograma retirado do filme Di Cavalcanti Di Glauber. 

Em relação à instância do objeto, em uma situação de primeiridade encontramos as seis 
imagens esquematizadas em alto contraste do rosto de Glauber, ilustradas em cores vibrantes como 
a observar a imagem central, retirada de um frame do documentário, que mostra o pintor Di 
Cavalcanti em seu velório. O esquema diagramático do cartaz, rebatido verticalmente, faz com que 
as imagens do rosto de Glauber se voltem para o centro do cartaz, levando o olhar a identificar a 
imagem de Di. Esta imagem do morto inserida em um layout “alegre” confere ao cartaz uma 
natureza inusitada e encerra em si, para além da metáfora óbvia do mórbido e da morte, a metáfora 
do estranhamento, este em relação à morte e aos múltiplos sentimentos que esta suscita. Neste 
sentido, o cartaz está em franca concordância com o conteúdo fílmico, abrindo espaço para reações 
diversas, indo do cômico ao carnavalesco, sem nunca descartar o insólito inerente à presença da 
morte. Este contraste e esta dualidade potencializam o estranhamento e caráter insólito em ambos, 
filme e cartaz. 

 
Fig. 4 - Detalhe da assinatura no cartaz de Di Cavalcanti Di Glauber. 

Os aspectos indiciais observados nesta instância de secundidade do objeto podem ser 
enumerados a partir da imagem do cadáver do pintor Di Cavalcanti, índice indubitável de sua morte 
e da presença de Glauber em seu enterro. Uma vez que a imagem é correlata a um fotograma do 
filme, sendo esta imagem, portanto, o elemento que maior alusão faz a este aspecto indicial. Em 
seguida podemos relatar o defeito de “moiré” nas retículas e a sobreposição de tintas como sendo 
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índices do processo de impressão do cartaz. A assinatura de autoria do cartaz que nos deixou a 
evidência que tornou possível o reconhecimento de Eduardo Catinari, pela comparação de 
assinaturas em outras obras de sua autoria e subsequente confirmação da legitimidade das 
assinaturas por parte da galerista do autor. 

As cores laranja e amarelo no cartaz, juntamente com o vermelho, azul e o amarelo das 
ilustrações do rosto de Glauber, juntamente com as flores do caixão, antes que se perceba a imagem 
da morte, conferem um tom quase carnavalesco ao cartaz. Esta percepção é legitimada pelo tom 
alegórico do filme em que marchinhas de carnaval entremeiam a narrativa de Glauber.  Entretanto, 
a imagem de Di Cavalcanti morto confere um súbito mal estar ao relacionar-se de maneira direta à 
evidência da morte. Em nossa sociedade contemporânea, a exposição da morte, por sua carga 
dramática, vem quase sempre acompanhada de um componente trágico que Glauber subverte com 
maestria ao conjugar um velório com marchinhas de carnaval e uma locução em um estilo 
futebolístico. Este registro simbólico da morte de Di Cavalcanti foi, em verdade, perpetuado por 
este cartaz. 

embora o intérprete e o ato interpretativo (que, aliás, não precisam ser 
necessariamente humanos; pode tratar-se, por exemplo, de um processo cibernético 
ou celular) sejam uma das partes embutidas na relação, eles não se confundem com 
o interpretante. E isto, em primeiro lugar, porque o signo (estou aqui falando de 
signo triádico, genuíno) é sempre um tipo lógico, geral, muito mais geral do que 
um intérprete - particular, existente, psicológico - que dele faz uso. E o 
interpretante, que o signo como tipo geral está destinado a gerar, é também ele um 
outro signo. Portanto, ele também é um tipo geral para o qual é transferido o facho 
da representação. Sendo um outro signo, o interpretante necessariamente irá gerar 
um outro signo que funcionará como seu interpretante, e assim ad infinitum. Para 
essa continuidade e devir da linguagem, pouco importa a identidade de um só 
homem ou a pluralidade de uma coleção de homens, como já disse Borges. Vem 
daí também a afirmação peirceana de que "não há nada que possa distinguir a 
identidade pessoal de cada um de nós senão nossas faltas e limites. (Santaella, 
1995: 64) 

A primeira impressão é a do estranhamento, o layout do cartaz parece situá-lo em um 
universo quase circense, para em seguida nos deparamos com o cadáver de Di, como a nos lembrar 
que da tristeza convencional diante da morte. 

Dentre as inúmeras possibilidades do interpretante, ressaltamos aquelas que independem de 
repertórios mais complexos e experimentados nesta relação filme Di Cavalcanti Di Glauber e seu 
cartaz, mas que de maneira generalizada proporcionam a um intérprete a condução inequívoca em 
direção ao tema do filme. 

 
Fig. 5 – Imagem de um funeral. Site oficial da cidade de New Orleans, USA. 
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Gostaríamos de ressaltar que o caráter remático na experiência de primeiridade com este 
cartaz passa pela jovialidade proporcionada pelas cores e pela composição do cartaz que parece 
anunciar algo de festivo que o amarelo, o azul e o vermelho das ilustrações caricatas do rosto de 
Glauber confirmam. A experiência do espelhamento vertical no cartaz encerra, à primeira vista, 
algo de brincadeira como em um jogo. Parte deste jogo está em descobrir e ler a frase, 
aparentemente sem sentido, que contorna o cartaz. Ao terminarmos de ler, nos intrigamos com esta 
frase em amarelo 100% e nosso olhar é conduzido ao centro do cartaz. 

Estas impressões amenas e lúdicas não se confirmam e causam o impacto pretendido ao 
percebermos a imagem do cadáver de Di Cavalcanti. Estabelece-se neste momento uma ruptura 
entre a expectativa de alegria e a morbidez que a crueza desta figura suscita. Este momento faz com 
que tragamos à memória o que de fato a imagem da morte denota. Passamos então a particularizar 
as impressões a respeito dos tons de roxo e das flores ao redor do morto, o algodão em suas narinas, 
seus dentes expostos na boca semi-aberta. 

A morte é um tema festivo pros mexicanos, e qualquer protestante essencialista 
como eu não a considero tragedya... Filmar meu amigo Di morto é um ato de 
humor modernista-surrealista que se permite entre artistas renascentes: Fênix/Di 
nunca morreu. No caso, o filme é uma celebração que liberta o morto de sua 
hipócrita-trágica condição... Celebrando Di recupero o seu cadáver, e o filme, que 
não é didático, contribui para perpetuar a mensagem do Grande Pintor e do Grande 
Pajé Tupan Ará, Babaraúna Ponta-de-Lança Africano, Glória da Raça Brazyleira! 
A descoberta poética do final do século será a materialização da Eternidade. 
(Glauber, 1977)1 

É argumento irrefutável que a preservação de um corpo mumificado conduz à curiosidade 
mórbida das gerações futuras. Neste sentido, tanto filme quanto cartaz cumprem sua homenagem ao 
pintor e preservam o cadáver de Di Cavalcanti tanto quanto qualquer outro processo de 
mumificação. Ainda que involuntariamente, um processo judicial que proíbe até os dias atuais a 
execução pública do filme também contribui no mesmo sentido. 

Uma reflexão a respeito da eternização do momento da morte nos leva a percebermos a 
imagem do cadáver de Di Cavalcanti, preservada para a posteridade, como a uma múmia cuja 
preservação “objetificada” do morto intensifica a noção de insólito, inerente à morte. 

As múmias criadas durante o último século anos poderão ainda estar presentes nos 
próximos cem anos. O corpo de Eva Perón permanecerá apresentável mesmo que 
fechado em seu túmulo de Argentina. O corpo de Vladimir Lenin permanecerá 
intacto mesmo sem permanecer em exposição em Moscou; e o corpo da pequena 
Rosalia Lambardo sobreviverá como um exemplo do trabalho do Dr. Alfredo 
Saláfia para as futuras gerações de turistas no monastério dos Capuchinhos, na 
Sicília. (Quigley, 1998: 4. Tradução das autoras) 

                                                 
1 Texto mimeografado, distribuído na sessão do filme em 11 de março de 1977 na Cinemateca do MAM. 
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Fig. 6 – Rosalia Lombardo, imagem de National Geographic Journal 

Assim como a imagem de uma múmia, a imagem do cadáver de Di Cavalcanti estará 
preservada para futuras gerações. Neste sentido, é valiosa a contribuição da antropologia em 
Elizabeth Hallam. 

Aqui nos dirigimos ao tratamento histórico e ao posicionamento do cadáver, ocupando-se do 
caminho pelos qual um corpo é visualmente compreendido e manipulado como material de 
memória. Examinando os aspectos visuais da memória neste contexto consideramos o próprio corpo 
– um corpo que passou do limiar da vida, um corpo que não é mais uma forma viva, mas que pela 
morte pode ser reanimado como um material da memória. “Podemos discernir esta transformação 
do corpo de uma forma viva para um 'objeto' morto que ativa ainda a memória social nos usos do 
cadáver como relíquia ou como uma substância que foi desdobrada em práticas de luto” (Hallam, 
2001: 129-30. Tradução da autora). 

Não poderíamos deixar de mencionar que os argumentos inerentes a esta instância do 
interpretante incitam uma reflexão aprofundada a cerca da morte, da memória e suas 
representações. O argumento proposto pelo cartaz em seu discurso gráfico se impõe conduzindo as 
possibilidades interpretativas para o conteúdo fílmico. Podemos deduzir com segurança que, apesar 
de inesgotáveis as possibilidades do interpretante, este contempla de maneira satisfatória a 
legitimidade do cartaz frente ao conteúdo proposto no filme. 

As repercussões decorrentes deste filme foram diametralmente opostas, revelando 
interpretações díspares a respeito do filme. Por um lado, a indignação da família. Por concessão de 
liminar pela 7ª Vara Cível, ao mandado de segurança impetrado pela filha adotiva do pintor, 
Elizabeth Di Cavalcanti, alegando que a filmagem era um desrespeito à família e ao morto, a 
exibição do filme está proibida em todo o território nacional brasileiro desde 1979. Percebido de 
maneira oposta, a aclamação da crítica cinematográfica. Por este filme, Glauber ganhou o Prêmio 
Especial do Júri na edição do Festival de Cannes de 1977. 

À guisa de conclusão, lembramos que não nos compete neste trabalho julgar o mérito 
fílmico e sim refletir sobre a construção de sua representação gráfica. O que pudemos aferir é que 
este cartaz é eficaz em sua representação do filme Di Cavalcanti Di Glauber, ressaltando o aspecto 
insólito este discurso gráfico faz uma referência clara ao teor da narrativa fílmica estando em 
concordância com o conteúdo do filme a que representa. 
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WEBSITES INSÓLITOS OU O INSÓLITO COMO ESTRATÉGIA DE 
CONSTRUÇÃO DAS CIBERCIDADES: O PAPEL DOS WEBDESIGNERS 

NA REPRESENTAÇÃO DAS CIDADES1 

Frederico Braida* 
Vera Lúcia Nojima** 

Introdução 
Este artigo apresenta algumas considerações sobre a produção das cibercidades, 

representações das cidades no meio virtual, a partir da tomada do insólito como categoria de 
análise. Verifica-se que o insólito participa duplamente na produção dos referidos websites, 
manifestando-se ora como objetivo a ser alcançado, quando da busca por um site insólito por parte 
daquele que o projeta, ora como estratégia de projeto, quando se constrói um site a partir de um 
processo projetual insólito. 

Partimos da constatação de que, ao longo dos tempos, os indivíduos têm utilizado técnicas, 
tecnologias e linguagens diversas para representar seus espaços reais e imaginários, portanto, a 
representação das cidades tem sido uma expressão da cultura humana. Tais representações, desde 
aquelas da Pré-história, entendidas como objetos de estudo, constituem um conjunto de 
significações sociais, culturais e estéticas, as quais são capazes de revelar aspectos objetivos e 
subjetivos que dizem respeito aos diferentes sujeitos e instituições. 

Com o desenvolvimento da informática, mais especificamente, das novas tecnologias de 
informação e comunicação, tornou-se possível registrar as cidades em um suporte líquido, volátil e 
não-cartesiano, no espaço virtual. Aos designers, coube parte dessa tarefa. Desde então, as 
representações digitais, paradoxalmente onipresentes e virtuais, têm sido capazes de romper, de 
fato, as barreiras impostas pelo tempo e pelo espaço, além de atingirem uma repercussão sem 
precedentes, abrindo, ainda, possibilidades para a inserção do insólito como parte constitutiva de 
tais representações. 

Concordamos com Lemos (2000: 4) quando afirma que “a cibercidade é uma 
descrição/narração onde os olhos não vêem coisas, mas simulações de quase-objetos; ícones e 
símbolos gráficos” e que o objetivo de uma cidade digital não deve ser substituir a cidade real pela 
descrição de seus dados, mas reivindicar ser uma “narrativa” da cidade e não sua transposição literal 
ou espacial. Para Ferrara (2000: 22), “a cidade dos espaços utilitários transformou-se na imagem da 
cidade que ancora a realidade do virtual, dando-lhe uma dimensão concreta e permitindo que o 
imaginário que se expande ante a tela do computador ou do televisor seja socializado”. 

                                                 
1 Parte das questões tratadas neste artigo é resultado de uma pesquisa de mestrado desenvolvida no Laboratório de 
Comunicação no Design – LabCom, do Programa de Pós-graduação em Design, da Pontifícia Universidade Católica do 
Rio de Janeiro. A pesquisa, ainda, está circunscrita no âmbito do grupo de estudos TRÍADES – Núcleo de Estudos da 
Semiótica nas Relações Transversais do Design. Ela está relatada na dissertação de mestrado de Braida (2007) intitulada 
Um estudo da semiose do Design nos sites oficiais das capitais do sudeste brasileiro. 
* Professor Auxiliar DARF/FAU/UFRJ; Arquiteto e Urbanista – UFJF, 2005; Mestre em Design – PUC-Rio, 2007. 
Mestre em Urbanismo – PROURB/FAU/UFRJ, 2008; Doutorando em Design – PUC-Rio. fbraida@hotmail.com. 
Comunicador do simpósio “O insólito em questão no design”, proposto por Lucy Niemeyer. 
** Professora Associada Departamento Artes e Design PUC-Rio; Designer – PUC-PR, 1977; Mestre em Engenharia – 
UFRJ, 1980; Doutora em Arquitetura e Urbanismo FAU/USP, 1991. nojima@rdc.puc-rio.br. 
Comunicadora do simpósio “O insólito em questão no design”, proposto por Lucy Niemeyer. 
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Sendo assim, as cibercidades, artefatos situados entre a arte e a técnica, entre o real e o 
imaginário, manifestam-se como objetos possíveis para se discutir a questão do insólito no campo 
do Design. É essa a contribuição que pretendemos dar com o presente artigo. 

Este artigo está dividido em seis seções, incluindo a Introdução, as Considerações finais e as 
Referências. Logo após apresentarmos as questões introdutórias, procuramos revisitar, brevemente, 
o referencial teórico que alicerça o nosso entendimento e nossas considerações sobre a cidade 
digital. É esse mesmo referencial que nos autoriza afirmar que as cidades digitais são construções 
simbólicas e, portanto, não devem ser tomadas como representações desinteressadas. É sobre esse 
argumento que discorremos na terceira seção. 

Uma vez compreendida nossa abordagem sobre as cidades digitais passamos a tratar da 
questão do insólito como uma estratégia projetual e como um fim a ser alcançado pelos designers 
em seus projetos. O insólito como categoria nos possibilita uma séria de reflexões no âmbito do 
Design, campo de certa forma comprometido com as questões de inovação. No que diz respeito 
especificamente à questão do insólito relacionada ao tema da cidade digital, as discussões não são 
menos interessantes. Vislumbramos que, quanto mais estiverem articuladas as matrizes sonora, 
visual e verbal das hipermídias, mais inusitados, envolventes e imersivos serão os projetos. 

Para ilustramos como o insólito pode se manifestar nas cidades digitais, tomamos as cidades 
do Rio de Janeiro e de São Paulo exibidas no Projeto MyCity, de 1999, uma exposição de 
citywebdesign formada por diversos designers do mundo inteiro. Embora sejam trabalhos que se 
aproximam do que se pode também chamar de arte virtual, as cidades digitais exibidas naquela 
mostra (ainda disponível na Internet em www.mycity.com.br) servem de exemplos para se pensar 
em representações “não-convencionais” das cidades no meio digital. 

A exploração das plenas possibilidades da hipermídia, linguagem das cidades digitais, ainda 
permanece como um desafio colocado para os designers. A transgressão das normas, ou do que já 
estabelecido, aliada aos fatores que não podem ser desprezados como, por exemplo, os fatores 
ergonômicos, apresenta-se como uma tarefa instigante e desafiadora. Ser ou não ser insólito? Eis a 
questão! 

Revisitando o nosso entendimento sobre a cidade digital 
De acordo com Santaella (2003: 13; 2005b: 9), as culturas humanas podem ser divididas em 

seis grandes eras civilizatórias, dentre as quais nos encontramos na era da cultura digital. A 
comunicação mediada por computadores interligados em rede é a característica essencial da cultura 
digital. Para Santaella (2003: 103), a cibercultura2, ou cultura digital, “encontra sua face no 
computador, nas suas requisições e possibilidades”. Na era da cultura digital, emergem novas 
formas de agrupamento humano, dando origem ao que chamamos, grosso modo, de cidade digital. 

A conceituação para o termo “cidade digital” é plural e há, inclusive, diversos sinônimos. 
Segundo Silva (2004: 7), a cidade digital é também conhecida por cibercidade, cidade virtual, 
município digital ou virtual, cidade eletrônica, cidade inteligente e outros nomes, os quais 
representam “uma projeção de simulacros3 de diferentes cidades”. 

Agora, na era das tecnologias do virtual, as cidades já podem ser pensadas sob mais um 
ponto de vista: o digital. De acordo com Barros (2005: 82), “trata-se de um novo modo de 
existência da cidade, agora através da imagem [digital]”. Eis uma nova estetização da cidade. É 
justamente sob essa ótica que diversos pensadores, incluindo filósofos, sociólogos e antropólogos, 
arquitetos e urbanistas, geógrafos, artistas e designers, têm conduzido suas pesquisas.  

                                                 
2 Para uma compreensão mais aprofundada sobre as questões da cibercultura, Cf. Lévy, 2005. 
3 Para Baudrillard (1991), o simulacro supera a imitação e pressupõe o rompimento da diferença entre o falso e o 
verdadeiro. 
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Já nos debruçamos, em artigos publicados anteriormente, sobre a tarefa de se fazer uma 
cartografia do termo “cidade digital” e seus correlatos desde meados dos anos de 1980, quando há 
registro da primeira utilização do termo. Embora também já tenhamos apresentado os diversos 
posicionamentos dos autores, cabe retomarmos algumas conceituações que nos ajudam esclarecer 
nosso entendimento sobre a cidade digital. Nesse sentido, são muito válidas as considerações feitas 
por Zancheti (2001: 2), para quem, de maneira geral, a cidade digital é “um sistema de pessoas e 
instituições conectadas por uma infra-estrutura de comunicação digital (a Internet) que tem como 
referência uma cidade real”. 

Zancheti (2001: 2) destaca que o propósito de uma cidade digital varia muito e que, entre 
outros, podem ser destacados os seguintes objetivos: (1) criar um espaço de manifestação política e 
cultural; (2) criar um canal de diálogo entre as pessoas e grupos; (3) criar canais de comunicação e 
negociação entre a administração municipal e os cidadãos; (4) favorecer uma maior identificação 
dos moradores e visitantes com a cidade de referência; (5) criar um acervo de informações das mais 
variadas espécies sobre uma cidade. 

Para nós, as cidades digitais, independentemente das funções e das conceituações que lhes 
atribuem, são artefatos acessados via Internet e capazes de proporcionar uma ampliação da atuação 
humana sobre o espaço em que habita e suas respectivas representações. São narrativas sobre as 
cidades, representações das cidades no meio digital. 

Também já nos questionamos sobre a quem caberia a tarefa de construir as cibercidades. 
Devemos lembrar que, de acordo com Lévy (2000: 110), “os novos arquitetos” podem ser 
provenientes de “meios tradicionais da arte como engenheiros, criadores de redes ou interfaces, 
inventores de softwares, equipes localizadas em organismos internacionais de padronização, juristas 
da informação etc.”. Lévy (2000: 110) ainda afirma que 

em matéria de criação e de gestão de signos, de transmissão de conhecimento, de 
administração dos espaços de vida e de pensamento, a melhor propedêutica está, 
sem dúvida, do lado da literatura, da arte, da filosofia, da alta cultura em geral. A 
barbárie nascerá — já nasce — da separação: contrariamente ao que eles pensam, 
nesse aspecto, os técnicos têm muito a aprender dos humanistas.  Simetricamente, 
as pessoas da cultura devem fazer o esforço de apoderar-se dessas novas 
ferramentas, já que elas redefinem o trabalho da inteligência e da sensação. Na 
falta desse encontro, só obteremos, afinal, uma técnica vazia e uma cultura morta. 

Embora Lévy não apresente uma resposta precisa, aponta que a organização e a construção 
da cidade digital, de forma mais abrangente, do ciberespaço, devem ser orientadas por uma equipe 
multidisciplinar, integrada por técnicos e humanistas. De acordo com Freitas, Mamede e Lima 
(2001: 8-9), a construção das cidades digitais se dá com o auxílio dos conceitos, das técnicas e das 
tecnologias desenvolvidos para a construção dos sites disponibilizados no meio digital. 

Em termos de procedimentos metodológicos, o urbanismo das ciber-cidades deve ser 
compreendido como uma modalidade específica de site design4 que incorpora e adapta conceitos, 
técnicas e tecnologias experimentados na construção de sites para a World Wide Web. A busca por 
soluções de design para a implementação de cidades digitais, como categoria de web site, se 
configura num processo composto por duas etapas distintas. A primeira se inicia na identificação 
dos conteúdos, recursos e público ao qual o projeto se destina e se conclui na proposição de uma 
arquitetura da informação que lhes seja adequada. A segunda etapa consiste na tradução dessa 
arquitetura em espaço visível e sinalizado, de forma a permitir que o usuário o explore com 
facilidade e eficiência. Por definição, o site design é responsável pela comunicação, clara e 

                                                 
4 Embora os autores usem a expressão “site design” como um recorte do “web design”, em nossa pesquisa, optamos 
pelo segundo termo, devido ao fato de ser, este, um termo mais consolidado. Então, no contexto do nosso artigo, 
entendemos “site design” como sinônimo para “web design”. 
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articulada, dos propósitos, intenções e objetivos que motivam a implementação de uma cidade 
digital (Freitas; Mamede; Lima, 2001: 8-9). 

A investigação dos aspectos do web design, direcionada ao estudo das cidades digitais, 
concentra-se nos princípios e contribuições das diversas áreas como, por exemplo, comunicação, 
ciências da informação, telecomunicações, arte, design, arquitetura e planejamento urbano. 
Portanto, “a construção de uma cidade digital […] depende de uma estratégia de comunicação, 
baseada no planejamento rigoroso dos recursos a serem disponibilizados e na organização do 
espaço a ser acessado” (Mamede, 2001: 7). 

Com base nessas observações, vislumbramos que os designers de interface, os web 
designers, apoiados em metodologias próprias dos campos das artes e do design, também 
direcionados por teorias advindas dos campos da comunicação e da semiótica, apresentam-se como 
profissionais de suma importância dentro de uma equipe de desenvolvimento de projetos de cidades 
digitais. Afinal, Ferrara (2004: 57) nos lembra que  

interfaces de procedimentos e de linguagens, associações contínuas, interatividade 
entre produção e consumo constituem a tarefa rotineira do designer e concretizam 
uma atividade de recombinações que a semiótica já propõe como atividade 
sistêmica e que a moderna hipermídia só faz reconhecer ou reapresentar. 

A cidade digital como ambiente simbólico 
Uma vez exposta a nossa abordagem para a cidade digital, ainda que sumariamente 

apresentada neste artigo, podemos desenvolver uma questão relevante para nós: a cidade digital 
como um ambiente simbólico contemporâneo. De acordo com Castells (2006: 459), “em todas as 
sociedades, a humanidade tem existido em um ambiente simbólico e atuado por meio dele”. Na era 
da cultura digital, podemos vislumbrar o ciberespaço como mais um ambiente simbólico de atuação 
dos seres humanos. 

A abordagem teórica percorrida para o estudo das cibercidades e a trajetória empírica que 
temos vivenciado nos permitem afirmar que a cidade digital é um signo da cidade real e, portanto, 
uma representação simbólica. Segundo Bourdieu (1987), “pensar a cidade como construção 
simbólica de determinados grupos (inclusive o grupo dos que estudam a cidade) possibilita ver que 
ela […] é o lugar onde grupos efetuam também — e especialmente — suas trocas simbólicas”. 

Estudar a cidade digital como uma representação simbólica da cidade real possibilita-nos ler 
e construir, através do design da cidade digital, signos da cidade real. Afinal, de acordo com 
Castells (op. cit.), “não há separação entre ‘realidade’ e representação simbólica”. Também, de 
acordo com Ferrara (2002: 48), “o infinito mosaico de imagens imaginárias da cidade virtual não se 
destina a outra realidade senão a percepção da cidade cotidiana que permanece como organismo 
desafiador das nossas faculdades criativas, da produção à recepção”. Ainda, conforme Ferrara 
(1986: 7), 

toda representação é uma imagem, um simulacro do mundo a partir de um sistema 
de signos, ou seja, em última ou em primeira instância, toda representação é gesto 
que codifica [parcialmente] o universo, do que se infere que o objeto mais presente 
e, ao mesmo tempo, mais exigente de todo processo de comunicação é o próprio 
universo, o próprio real. 

Sendo assim, podemos compreender que as cidades digitais produzem e reproduzem 
imagens das cidades reais. Segundo Santaella e Nöth (2005: 15), o mundo das imagens pode ser 
dividido em dois domínios: (1) imagens como representações visuais (desenhos, pinturas, gravuras, 
fotografias e imagens cinematográficas, televisivas, holo e infográficas) e (2) domínio imaterial das 
imagens mentais (visões, fantasias, imaginações, esquemas, modelos). No entanto, embora a 
imagem possa ser dividida em tais domínios, os autores mencionam que ambos não existem 
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separados. “Não há imagens como representações visuais que não tenham surgido de imagens na 
mente daqueles que as produziram, do mesmo modo que não há imagens mentais que não tenham 
alguma origem no mundo concreto dos objetos visuais” (Santaella; Nöth, 2005: 15). 

Essas questões abordadas sobre a representação e a imagem estão intimamente relacionadas 
com as possibilidades da cidade se fazer presente por meio das cidades digitais. As imagens 
disponíveis no meio virtual recriam as cidades, geram significações e contribuem para a produção 
e/ou ampliação do imaginário urbano. As cidades digitais, por meio de suas imagens, representam 
uma virtualização das cidades reais. Essa virtualização leva à flexibilização das fronteiras das 
cidades, bem como a multiplicação dos discursos sobre as mesmas. Conseqüentemente, verificamos 
um aumento na produção de informações sobre as cidades e, também, um desencadeamento de um 
processo de estetização que se realiza no próprio espaço virtual. 

Talvez resida aqui uma justificativa para a pluralidade de cidades digitais existentes, com 
suas diversas finalidades, e a falta de consenso na sua conceituação: a cidade digital não é um 
espelho da cidade nem a sua transposição literal para o espaço virtual, mas uma construção 
simbólica, um discurso, uma imagem ou uma representação. Por ser uma narrativa e uma recriação, 
uma cidade digital é sempre construída segundo um ponto de vista localizado num ponto próprio e, 
portanto, carrega consigo uma subjetividade. Se os objetivos são variados, também diversos são os 
resultados propostos e alcançados pelos projetistas. 

Pensemos em três cidades digitais construídas com finalidades diferentes: uma cidade digital 
governamental, uma outra voltada para a divulgação do turismo local e uma terceira com propósitos 
meramente artísticos ou estéticos. Há que se esperar, pragmaticamente, resultados distintos, uma 
vez que se trata de artefatos ora com vocações institucionais ora com vocações predominantemente 
artísticas. Nesse sentido, vale recuperar que, segundo Santaella (2005a: 406), há vários tipos de 
hipermídia: (1) os institucionais, os que estão voltados para a solução de problemas; (2) os 
ficcionais, que incorporam a interatividade na escritura ficcional; (3) os artísticos, feitos para 
produção e transmissão de atividades criativas para a sensibilidade; e, (4) os conceituais, feitos para 
a produção e transmissão de conhecimentos teórico-cognitivos. Ainda, conforme expõe a autora, “a 
natureza de cada um implica modelos mentais diferenciados. Isso deve funcionar como ponto de 
partida para a produção hipermídia, pois esta terá como tarefa criar um modelo estrutural que seja 
capaz de desenhar a imagem do conteúdo que pretende transmitir” (Santaella, 2005a: 406). 

E é justamente aqui que se abre a possibilidade para se pensar no papel dos designers (das 
cidades digitais) no estabelecimento e na ruptura dos paradigmas. Parece-nos que pensar na quebra 
dos paradigmas por meio das produções artísticas seja mais cômodo, uma vez que se trata de 
produções primordialmente comprometidas com o apelo estético. Mas é preciso atentar para o fato 
de que, mesmo quando se trata de hipermídias artísticas, elas não podem prescindir, por exemplo, 
das questões ergonômicas. Depois, se faz necessário recuperar que quebra de paradigma é sempre 
uma ruptura, seja no campo das artes, das ciências ou tecnologias, se é que essa divisão ainda é 
pertinente. 

Oliveira (2005: 34), a respeito das imagens estéticas, afirma que “a opção aberta pela quebra 
dos paradigmas clássicos na arte abre muitas possibilidades para os criadores pensarem em formas 
inesperadas, insólitas, inusitadas, quer dizer, originais, para além do óbvio, para além do Clássico”. 
Tem-se, então, o insólito como uma questão pertinente ao design. 

Websites insólitos ou o insólito como estratégia de (web)design e as inusitadas cibercidades do 
Projeto MyCity 

Assim como refletir sobre o insólito no âmbito da na narrativa ficcional implica colocar em 
questão se ele estaria no nível dos temas ou das estratégias de construção narrativa, no campo do 
webdesign podemos vislumbrar o insólito ora como finalidade a ser alcançada ora como estratégia 



O insólito em questão – Simpósios – Publicações Dialogarts – ISBN 978-85-86837-64-7 
 

 182

projetual. No primeiro caso, teríamos como resultado um site insólito, um daqueles que, ao ser 
visualizado, arranca daquele que o visualiza a seguinte exclamação: “Que insólito!”.  No segundo 
caso, o processo de concepção e projetação seria insólito, um processo projetual inusitado e, nem 
sempre, transparente para o sujeito que aprecia somente o resultado final, o trabalho completo, 
acabado, o qual, não necessariamente, será, por consequência, insólito.  

Verificamos, então, que o insólito participa duplamente na produção do design, 
manifestando-se ora como objetivo a ser alcançado, quando da busca por um artefato insólito por 
parte daquele quem o projeta, ora como estratégia de projeto, quando se constrói um artefato a partir 
de um processo projetual insólito. De acordo com Oliveira (2005: 62. Grifos da autora), 

é possível estabelecer uma analogia entre um novo paradigma científico e uma 
nova norma estética, na arte ou no design: trata-se sempre de questionar o que está 
posto, o habitual, buscando novos princípios, uma nova ordem. É natural, 
portanto, que a violação de uma ordem estabelecida cause estranhamento, no 
mínimo. Mas sabe-se também que a sua aceitação é uma questão de tempo. Ainda 
mais no campo da visualidade, onde há a cumplicidade do olhar, pois a visão tem 
uma enorme capacidade de adaptação. 

Oliveira (2005: 56. Grifos da autora) também afirma que 
existe o habitual, o estabelecido, o que é tacitamente aceito e reconhecido, seja uma 
embalagem, um cartaz, uma capa de CD. Isso é a norma, ou a regra, ou o 
paradigma estético. Criar algo além disso significa quebrar, violar, romper ou 
desobedecer às normas, regras ou paradigmas. Percebam: todos esses verbos, 
violar, desobedecer, por exemplo, nos levam à noção de transgressão, nos levam à 
idéia de marginalidade. No entanto, nas “linguagens” visuais, bidimensionais ou 
tridimensionais, quanto mais violada a norma vigente, tanto mais original, criativa 
e eloqüente será a imagem; pois ela se diferenciará das demais da sua classe; ela se 
destacará. Isso é inovação. 

Para nós, a hipermídia, linguagem da mídia digital, carrega consigo algo de insólito e, 
quando explorada em sua plenitude, proporciona a produção de artefatos igualmente insólitos. 
Segundo Landow (1994 Apud Santaella, 2005a: 390), a hipermídia é “uma linguagem inaugural em 
um novo tipo de meio ou ambiente de informação no qual ler, perceber, escrever, pensar e sentir 
adquirem características inéditas”. Realmente, não é raro acessarmos uma página da Internet que foi 
construída com sons, imagens e textos, todos fortemente articulados entre si e que, ainda, seja 
interativa, que permita uma interferência do usuário, o qual pode assumir uma postura ativa diante 
das telas eletrônicas. 

Embora não tenhamos uma comprovação científica, podemos lançar como hipótese que, 
quanto mais as matrizes sonora, visual e verbal estiverem imbricadas entre si nos produtos para o 
meio digital, mais inesperados ou inusitados serão os resultados provocados naqueles que 
interagirem com eles. No caso das cibercidades, podemos vislumbrar que, quanto mais os sons, as 
imagens e os textos estiverem correlacionados, maiores serão as possibilidades de representar as 
complexidades das cidades. 

A título de ilustração, tomaremos as representações do Rio de Janeiro e de São Paulo 
apresentadas no Projeto MyCity, a primeira exposição mundial de citywebdesign, exibida no 
período de 21 de dezembro de 1999 a 3 de março de 2000, no Centro Centro Cultural Banco do 
Brasil (CCBB), no Rio de Janeiro. Segundo o site www.mycity.com.br, através do qual os trabalhos 
podem ser visitados pela Internet, a exposição reúne a produção de 46 webdesigners de 43 
diferentes cidades do mundo. “Cada um destes artistas, selecionados via Internet após seis meses de 
pesquisa, produziu, especialmente para o projeto, um website sobre a cidade onde vive ou nasceu; 
todos partindo de um conceito comum e tendo total liberdade para criar suas páginas e mostrar suas 
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visões sobre o tema”. Guerreiro (2006: 335-6) nos informa que “o site foi concebido a partir da 
pergunta: ‘O que é cidade?’, originando um formato que lembra uma colméia”. 

De acordo com Silva (2002: 86), 
na exposição de idéias e definições, cada indivíduo apreende e define a cidade de 
forma diferente. Isto acontece porque a cidade designa uma espécie de receptáculo 
caracterizado pelo subjetivo. A paisagem sempre exerceu em nós um encantamento 
transformando a realidade em representação pelo ato de ver. Este olhar subjetivo se 
insere no contexto da história de cada um. O imaginário atua como referencial 
constante para a construção da cidade, para a percepção e conseqüente formulação 
de imagens e conceitos de seus habitantes, num processo interativo em que cidade 
e homem se moldam. 

Por ser uma expressão individual, sem um compromisso institucional explícito, as cidades 
digitais do Projeto MyCity se aproximam do que muitos têm considerado com arte digital. As 
cidades expostas são, de fato, construções simbólicas e lúdicas. Como pode ser observado, a 
linguagem utilizada nestas cidades digitais mistura, de forma bastante equilibrada, as matrizes 
sonora, visual e verbal e alcançam resultados inesperados e bastante interessantes. 

Ao percorrer o mouse sobre os links (círculos com os nomes das cidades no interior), 
aparecem as fotos dos rostos dos designers que desenvolveram os projetos de cada cidade. A 
transição de uma cidade para outra, com um simples movimento do mouse aciona um som metálico 
que, ao associarmos uns aos outros, podemos compor uma espécie de música. 

Após clicar em uma janela de apresentação, contendo os créditos dos designers responsáveis 
pela cidade digital, acessamos a tela exibida à esquerda da figura abaixo. Há fundo sonoro que gera 
um suspense e que leva o receptor a dar mais um clique para, de fato, ter um menu a sua disposição. 
O menu está demonstrado à direita da figura abaixo. Ele é composto pelas seguintes opções: (a) 
utopia, (b) entropophagy, (c) the gold mean e (d) riverrun. 

Ao clicar sobre o link “Utopia”, temos acesso a uma vista panorâmica da cidade do Rio de 
Janeiro modelada em 3D, com ferramentas computacionais. Sons da natureza, barulhos de vento e 
água, assobio de pássaros e sibilar insetos, muito simbólicos para a imagem urbana brasileira e 
carioca, acompanham esta paisagem. A topografia acidentada (caracerística do Rio de Janeiro) é 
destacada e, ao percorrer o mouse sobre a imagem, descobrimos que há, sobre cada elevação, um 
link para algumas fotomontagens. 

Esse é um site que possibilita várias reconstruções da cidade, mesmo havendo dados 
bastante pragmáticos como, por exemplo, a altitude do Pão de Açúcar. As possibilidades de ver 
imagens e ouvir sons da cidade são várias. O usuário pode imergir no site e conhecer características 
do cotidiano carioca, de forma bastante lúdica. O som encontra-se completamente imbricado com o 
texto e a imagem; há uma relação de complementação entre eles. Verifica-se, de fato, a constituição 
de um objeto híbrido, cujas matrizes sonora, visual e verbal encontram-se bastante equilibradas. 

Também vale citar a representação da cidade São Paulo, concebida por Ricardo Paprotzky. 
A primeira página informa que se tratam de “subregistros da cidade” e a imagem que motiva o 
convite a explorar São Paulo real por meio da cidade digital é de uma cena do cotidiano que se 
passa em um abrigo de ônibus. Na publicidade, um homem de terno e gravata borboleta, um suporto 
garçom, oferece para aquele que se coloca na posição de espera do ônibus (na imagem, um suposto 
mendigo) uma taça de cerveja. Podemos perceber, desde já, que não se trata de uma visão romântica 
da cidade. 

Ao clicar sobre o nome da cidade “São Paulo”, somos remetidos diretamente para a segunda 
página, na qual está o menu de navegação e o texto abaixo transcrito. 
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O texto de apresentação da São Paulo digital afirma que 
as visões de uma cidade são únicas para cada pessoa. Uma cidade não é um espaço 
definido, é o resultado de impressões, de marcas e registros em pessoas no correr 
de um tempo e de um espaço. A cidade de São Paulo marca nas pessoas que dela 
vivem e nela sobrevivem os sinais de seus tempos e espaços, muitas vezes 
contraditórios, sempre surpreendentes.  

Este Website é um registro do que São Paulo também é. As marcas da cidade estão dispostas 
em dimensões, que são medidas escolhidas para registrar a sua existência. São Paulo não tem 
limites, não tem um rosto ou um caminho. É uma megalópole amorfa, de múltiplas personalidades e 
destinos. Descrever São Paulo é inútil. 

As dimensões que são referidas no texto constituem os links para a navegação. Tais 
dimensões estão agrupadas segundo ordenações de tempo e de espaço, a saber: (a) ontem, hoje e 
amanhã; (b) centro, norte, sul, leste e oeste; (c) acima e abaixo; e (d) dentro e fora. É interessante 
notar como a metáfora das tatuagens foi utilizada nesse projeto. O braço tatuado remete ao fato das 
“marcas” que as cidades deixam nas pessoas. 

Se, de acordo com o autor, “descrever São Paulo é inútil”, buscou-se apresentar dimensões 
de São Paulo passíveis de serem exploradas pelos indivíduos. 

Bem como na representação do Rio de Janeiro, as matrizes sonora, visual e verbal no site da 
cidade de São Paulo encontram-se mescladas e articuladas entre si. Por meio dos sons, das imagens 
e dos textos, a cidade de São Paulo é criada, recriada e ampliada. Por meio das cidades digitais, o 
imaginário urbano pode ser reconfigurado e alimentado. O conteúdo, com propósitos parcialmente 
pedagógicos, é lúdico e simbólico. 

Que insólito! Tais projetos apresentados neste artigo podem ser por nós identificados como 
insólitos. São narrações não-lineares.  Surpreende-nos. Ao explorar de forma aprofundada a 
linguagem hipermídia, essas cibercidades propõem um convite: venha conhecer, ludicamente, São 
Paulo e o Rio de Janeiro! 

Considerações Finais 
No presente artigo, expusemos algumas reflexões sobre o insólito como uma questão a ser 

pensada no campo do Design. Nossa discussão teve como pano de fundo o tema das cibercidades, 
ou cidades digitais, entendidas como representações das cidades no meio digital e como ambientes 
simbólicos. Tomamos como ilustração as representações das cidades de São Paulo e do Rio de 
Janeiro projetadas para a primeira exposição de citywebdesign. 

Tais exemplos nos levam a perceber empiricamente que, quanto maior é o grau de mistura 
das matrizes sonora, visual e verbal, maior é a complexidade atingida pela representação e, 
conseqüentemente, mais interessante e atraente torna-se o website. Quanto maior for o número de 
sentidos despertados pela hipermídia, mais envolvidos e imersos se encontrarão os usuários 
(cibercidadãos). Quanto mais imbricados estiverem as sintaxes sonoras, as formas visuais e os 
discursos verbais nos projetos de websites, maiores serão as possibilidades de representação das 
complexidades das cidades. 

Ser ou não ser insólito? Eis a questão colocada na introdução desse artigo. Ousar, inovar, 
projetar. Cremos que tais ações são inerentes ao campo do Design. No entanto, ainda encontra-se 
em aberta a discussão sobre a inserção do que se pode chamar de insólito no campo do Design. 
Procuramos evidenciar o insólito como finalidade, como objetivo a ser alcançado pelo projetista. 
Ainda permanece uma questão: como fazer do processo projetual uma ação insólita? 

 



O insólito em questão – Simpósios – Publicações Dialogarts – ISBN 978-85-86837-64-7 
 

 185

Referências bibliográficas: 
BARROS, J M. Cultura e comunicação nas avenidas de contorno em Belo Horizonte e La Plata. 
Belo Horizonte: PUC, 2005. 

BAUDRILLARD, J. Simulacros e simulação. Lisboa: Relógio d’água, 1991. 

BOURDIEU, P. A economia das trocas simbólicas. São Paulo: Perspectiva, 1987. 

BRAIDA, F. Um estudo da semiose do design nos sites oficiais das capitais do sudeste brasileiro. 
Dissertação (Mestrado em Design) – Programa de Pós-Graduação em Design, Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2007. 

BRAIDA, F; NOJIMA, V L. La imagen y el imaginario urbano de la Era de la Cultura Digital: dos 
representaciones del Rio de Janeiro (Brasil) en el ciberespacio. In JORNADAS IMAGINARIOS 
URBANOS, 9, 2007, Buenos Aires. Anais eletrônico… Buenos Aires: UBA, 2007a. 

______. Por uma metodologia de análise dos aspectos simbólicos e comunicacionais do design das 
cidades digitais. In CONGRESSO INTERNACIONAL DE PESQUISA EM DESIGN, 4, 2007, Rio 
de Janeiro. Anais eletrônico… Rio de Janeiro: ANPEDesign, 2007b. 

CASTELLS, M. Sociedade em rede. A era da Informação: economia, sociedade e cultura. vol 1. 
6ed. São Paulo: Paz e Terra, 2006. 

FERRARA, L D’A. Design em espaços. São Paulo: Rosari, 2002. 

______. Do desenho ao design: um percurso semiótico? In: Galáxia, n 4, p.49-58, abr., 2004. 

______. Leitura sem palavras. São Paulo: Editora Ática, 1986. 

______. Os significados urbanos. São Paulo: USP: Fapesp, 2000. 

FREITAS, J S; MAMEDE, J; LIMA, M C. Espaço de fluxos em projetos de ciber-cidades. 2001. 
Disponível em: http://bocc.ubi.pt/pag/mamede-jose-freitas-lima-cibercidades.pdf. Acesso em 
2/10/2006. 

GUERREIRO, E P. Cidade digital: infoinclusão social e tecnologia em rede. São Paulo: Senac São 
Paulo, 2006. 

LEMOS, A. Ciber-cidades. 2000. Disponível em http://unpan1.un.org/intradoc/ groups/ 
public/documents/ ICIEPA/UNPAN005410.pdf. Acesso em 12/08/2006. 

LÉVY, P. A inteligência coletiva: por uma antropologia do ciberespaço. 3ed. São Paulo: Loyola, 
2000. 

______ . Cibercultura. 2ed. São Paulo: 34, 2005. 

MAMEDE, J. Arquitetura de cidades digitais: notas para uma abordagem comunicacional do web 
urbanismo. 2001. Disponível em http://bocc.ubi.pt/pag/mamede-jose-arquitetura-cidades-
digitais.html. Acesso em 02/10/2006. 

OLIVEIRA, S R. Imagem também se lê. São Paulo: Rosari, 2005. 

PROJETO MYCITY. Disponível em http://www.mycity.com.br. Acesso em 01/03/2009. 

SANTAELLA, L. Matrizes da linguagem e pensamento: sonora visual verbal: aplicações na 
hipermídia. 3ed. São Paulo: Iluminuras: FAPESP, 2005a. 

______. Culturas e artes do pós-humano: da cultura das mídias à cibercultura. São Paulo: Paulus, 
2003. 

______. Por que as comunicações e as artes estão convergindo? São Paulo: Paulus, 2005b. 



O insólito em questão – Simpósios – Publicações Dialogarts – ISBN 978-85-86837-64-7 
 

 186

SANTAELLA, L; NÖTH, W. Imagem: cognição, semiótica, mídia. 4ed. São Paulo: Iluminuras, 
2005. 

SILVA, M T C. A (ciber) geografia das cidades digitais. Niterói: UFF, Tese de Mestrado, 2002. 
(Versão eletrônica). Disponível em http://www.tamandare.g12.br/cidadedigital/. Acesso em 
01/12/2006. 

______. Scripta Nova: revista electrónica de geografía y ciencias sociales. v. VIII, n. 170, 
Barcelona, Universidad de Barcelona, ago., 2004. Disponível em http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-
170-36.htm. Acesso em 12/12/2006. 

ZANCHETI, S M. Cidades Digitais e o desenvolvimento local. RECITEC, v.5, n.2, p.311-329, 
2001. Disponível em http://www.fundaj.gov.br/geral/recitec/art-029.pdf. Acesso em: 01/11/2006.



O insólito em questão – Simpósios – Publicações Dialogarts – ISBN 978-85-86837-64-7 
 

 187

O INSÓLITO NO SINGULAR DE MARCAS COMERCIAIS 
PERNAMBUCANAS 

Gisela Abad* 
Lucy Niemeyer** 

Insólito 
1 Que não é habitual ou freqüente; que é fora do comum (acontecimento 
insólito).  
2 Que é contrário as regras e tradições: Seu discurso expressou uma ideologia 
revolucionária, insólita. 

(Aulette Digital, em 20.03.09) 

Por que marcar 
A ideia de reivindicar propriedade ou domínio não é recente, tampouco moderna. 

Pode-se remontar aos tempos em que o homem começou a viver em famílias que cresceram 
em tribos e com o início do amansar de animais. Por esse tempo sentiu necessidade de diferenciar o 
seu dos dos outros. 

Talvez o assinalamento primeiro tenha sido feito com cortes nas orelhas como ainda hoje se 
faz as miunças em todo o saartão da terra.  A usança parece milenar e comum aos povos pastores 
dos quatro aceiros do mundo. (Faria, 1984 : 11-15)(mantida grafia original) 

 
Fig. 1 – Desenhos dos cortes feitos em orelhas de ovinos e caprinos com o objetivo de diferenciar rebanhos de 

proprietários diferentes. 
                                                 
* Comunicadora do simpósio “O insólito em questão no design”, proposto por Lucy Niemeyer. 
** Proponente do simpósio “O insólito em questão no design”. 
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Como se pode inferir, animais aparentemente iguais passam a formar um conjunto e a ser 
identificados e separados pelos insólitos cortes feitos nas orelhas. Desde então, os exemplos do uso 
de marcas visuais, e depois verbais e ou visuais, na história, são incalculáveis. 

Pode-se responder a pergunta deste item que se marca para tornar insólito o “objeto” 
marcado. Este código de marcação pode responder a três perguntas primordiais. 

E estas perguntas são: 
A que ou a quem pertence isso? 
Onde isso foi feito? 
Quem fez isso? (Morioca, 2006: 12) 

Essas perguntas podem ser respondidas simultânea ou isoladamente. 

Marca-se para conferir singularidade, uma qualidade insólita que venha a responder a uma 
ou mais dessas perguntas a quem detém o código de reconhecimento da marca. 

Por que registrar uma marca? 
Num enorme salto sobre o tempo chegamos a idade moderna, em que o valor da 

identificação, e marcas visuais de empresas passaram a ser fundamentais para seu reconhecimento. 
Se na revolução industrial entre máquinas e vapores empresas as centenas de milhares se criaram, as 
marcas acompanham esta aceleração. 

Recentemente o www.logodesignlove.com, um site sobre marcas, fez uma matéria sobre 
marcas similares e usou como exemplo as que utilizam o signo de stand-by. A pesquisa revelou 
dados surpreendentes não apenas com relação à quantidade de marcas que utilizam os mesmos 
signos visuais, como também no que diz respeito à origem delas, ou seja, são provenientes de 
diversas partes do planeta. É certo que um ou outro profissional possa ter agido de má-fé, mas é fato 
também que muitos não cometeram o ilícito, apenas trabalharam com os mesmos conceitos dentro 
de temas semelhantes, o que poderia levá-los, sem dúvida, a resultados comuns. Nesse caso, o 
insólito escorre entre os dedos e se perde no labirinto do pensamento do criador. Eis alguns 
exemplos. 

 
Fig. 2 – Alguns exemplos de marcas que usam o signo visual do standby.(www.logdesignlove.com) 
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É difícil, ou talvez impossível, descobrir na História quem foi o primeiro a copiar, a querer 
para si a singularidade que confere o título de insólita a uma marca do outro. As razões são as mais 
variadas. Acredita-se que o ato seja motivado – por quem o pratica – pelo desejo de aproveitar o 
rastro do sucesso alheio ou por sentimentos de inveja; ou então sem má-fé, ou seja, pela simples 
coincidência de cabeças criativas envolvidas com os mesmos contornos de paisagem sociocultural 
envolvidos com as mesmas questões e que chegam a soluções, senão iguais, por demais 
semelhantes. 

Por motivos diversos, podem duas ou mais pessoas ou empresas buscar para si a mesma ou 
quase a mesma marca. Com o crescente número de empresas participando do sistema produtivo e 
por consequência do surgimento de novas marcas empresariais, foram-se configurando cada vez 
mais situações em que o que era para ser insólito deixou de ser. Para conter situações como essas, 
foram criadas instituições formais para o registro dessas marcas à guisa de garantir que tal marca 
seja insólita e que carregue o que a faz singular sem ameaça de confusões. 

No Brasil, tem-se a informação de que, em 1873, uma firma tradicional da Bahia ingressou 
com uma ação na Justiça contra uma firma pernambucana ao constatar evidências de má-fé por 
cópia fraudulenta do rapé Area Preta pelo rapé Area Parda. O Império, no entanto, não era dotado, 
até então, de legislação sobre o assunto. Foi a partir desse episódio que se estudou e se criou a lei 
que “regula o direito que tem o fabricante e o negociante de marcar os produtos de sua manufatura” 
(termos da lei), sendo instaladas, posteriormente, as Juntas Comerciais, no final de 1876. Foram ao 
todo sete Juntas, entre elas, a do Recife, abrangendo as Províncias de Pernambuco, Alagoas e 
Paraíba (Rezende, 2003: 20). 

Curiosamente, encontra-se neste acervo, finalmente registrada em Pernambuco, a marca 
Rapé Area-Preta no ano de 1891. 

 
Fig. 3 – SG-RC-4 volume 5 arquivo 1045 (JUCEPE) 

Em 2004, foram digitalizados pela Fundação Gilberto Freyre 29 livros de registro de marcas 
e rótulos da Jucepe, compreendendo o período de 1886 a 1926. Esses livros de registro se 
encontravam até recentemente fora do alcance do público, estando agora disponíveis para pesquisa 
como parte integrante de um acervo bem maior, no qual estão inseridas atas de reunião, contratos 
sociais e toda sorte de documentos pertinentes ao registro formal das atividades comercial e 
industrial de Pernambuco nos 40 anos em questão, encerrando uma riqueza de informação ainda 
inexplorada. 
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Nesse acervo, podem-se encontrar vários exemplos de processos jurídicos de marcas que 
continham semelhanças e que geraram discussões e sentenças. 

Em estudo paleográfico nestes textos, nota-se que a preocupação não se restringe apenas ao 
nome do produto, estende-se para a forma visual que ele assume, incluindo preocupação com, 
disposição, cores e tipografia. Marca a este tempo era conhecido como o nome do estabelecimento 
ou produto e emblema é como era chamada a marca visual. 

Outro aspecto de suma relevância que se percebe é o fato de o interprete ou artista 
(desenhista) não estar isento de responsabilidade no ato de imitação. 

Um entre os muitos exemplos de processos judiciais instaurados se deu com os rótulos de 
vinhos de caju, extremamente semelhantes, mesmo com uma enorme quantidade de adereços, como 
se pode notar nas Figuras 5 e 6. 

 
Fig. 4 – SG-RC-4 volume 6 arquivo 1071 

No exemplo, observa-se, no núcleo da imagem, o nome do produto e o desenho da fruta, 
matéria-prima do objeto imediato; no entorno, nos quadrantes cardeais, à esquerda, iconografia, 
reprodução de litografia de Frans Post do Palácio das Torres, ou de Friburgo, no Recife 
(encomendado por Maurício de Nassau durante o domínio holandês (1630-1654), demolido depois 
de 1770); à direita, uma vista do Recife feita de Olinda; nos quadrantes superior e inferior, 
respectivamente, um casal de enamorados e Baco.  

Na imagem seguinte, observam-se semelhanças. Há um núcleo com o nome do produto e o 
desenho da fruta, além de quatro imagens em pontos cardeais. À esquerda, uma cena pastoral; no 
quadrante superior, aspectos da fábrica; à direita, um casal de namorados; e no quadrante inferior 
reprodução litográfica de imagem da rua da Aurora. 
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Fig. 5- SG-RC-4 volume 6 arquivo 1041 

As marcas respondem a mais que as três perguntas. 
Segundo a designer e pesquisadora Lucy Niemeyer, 

O produto [a marca] carrega expressões das instâncias de elaboração e de 
produção: cultura e tecnologia. Quando ele entra em circulação, além de portar 
essas expressões, passa a ser um elemento de comunicação – não só portando 
informações objetivas, mas passando a ser suporte também de mensagens do 
usuário para si próprio e para outros. Ou seja, ele “diz” àquele que o usa, ao que o 
contempla – e também por meio dele os indivíduos se articulam. É o caso que se 
fala: “Diga-me o que usas que eu te direi quem és”, assim o produto [a marca], 
além das funções prática, estética e de uso, tem a função significativa. O produto 
difunde valores e características culturais no âmbito que atinge. (Niemeyer, 2007: 
18) 

Daí, pode-se inferir que a marca vem a responder bem mais que as três perguntas originais 
que inspiram o ato de marcação. Ou seja, na sociedade capitalista a marca resulta em uma “leitura” 
de características, qualidades, que são inerentes àquele que a produz, assim como do usuário 
daquela marca. 

O compartilhamento de valores morais está relacionado a uma ligação entre os princípios 
morais e éticos de pessoas e produtos (Russo, 2008: 43). E talvez seja essa a intenção do criador ao 
inserir determinados signos na marca. 

Panofsky afirma que não se pode dissociar forma de “conteúdo”: a distribuição de cores e 
linhas, luzes e sombras, volumes e planos, por aprazível que seja como espetáculo visual, precisa 
também ser compreendida como carregada de um significado mais que visual (Panofsky, 1976: 25). 
Isso está em consonância com os aspectos aqui enunciados. 

Retornando ao objeto de pesquisa, às marcas do acervo digitalizado da Jucepe, pode-se por 
exemplo distinguir várias marcas com signos maçons bem definidos. Imagine-se que o proprietário 
da empresa seja um maçom e que sinta orgulho em estampar essa característica em seus produtos. 
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Fig. 6 – SG-RC-4 volume 9 arquivo 1161 e 1163 (Jucepe) 

Confundem-se com símbolos maçons, mas se configuram nacionalistas republicanos 
elementos da bandeira nacional representados nas marcas e nos rótulos também ali registrados, 
qualificando engajamento político do proprietário da mesma. Alguns exemplos na  Figura 12 

 
Fig. 7 – Café República, SG-RC-4 volume 20 arquivo 1069, Bálsamo Philantrópico, SG-RC-4 volume 14 arquivo 1306, 

Fábrica Lealdade, SG-RC-4 volume 14 arquivo 1341, Alpheu Raposo, SG-RC-4 volume 9 arquivo 1151 e A Flor das 
Flores, SG-RC-4 volume 6 arquivo 1039. (Jucepe) 

O insólito no singular 
Algumas marcas permitem uma “leitura” quase literal de seu signo e uma identificação de 

seu objeto imediato. Em outros exemplos, torna-se difícil decifrar as intenções do criador do signo. 
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Fig. 8 – SG-RC-4 volume 13 arquivo 1032, SG-RC-4 volume 17 arquivo 1199 SG-RC-4 volume 20 arquivo 1059. 

(Jucepe) 

Observe-se nas marcas acima, da loja O ponto, Sorprezas e ABC, que a despeito de 
possuírem nomes bastante insólitos, as imagens que representam o nome do produto são uma 
tradução literal do significado verbal da palavra. 

Há também similitude no gênero de empreendimento, estas 3 empresas se dedicam a um 
comércio de gêneros variados importados e exportados, de fabricação de outras empresas com a 
aposição da marca específica, segundo a descrição do registro de uma delas a título de exemplo: 

...a marca acima colada a qual adotaram para ser empregada sem dependência de 
cor e dimensão em batatas, louça, doce, sardinhas, vinho, manteiga, banha, 
ervilhas, azeitonas, chá, vinagre, arroz, café, maisena, massas para sopa e 
alimentícias, velas, vermute, azeite, papel, charutos, cigarros, fiambre, cerveja, 
copos, águas minerais, champagne, ameixas, bolachinhas, conservas, pavios, sal, 
picões, cidra, genebras, que importarem ou exportarem para uso exclusivo de seu 
comércio... (Jucepe, SG-RC-4 volume 13 arquivo 1032)(foi atualizada a grafia) 

Pode-se concluir que as marcas genéricas não são uma criação do final do século XX e que 
já existiam na virada do século XIX para o XX. Consistiam em produtos populares que não eram de 
primeira qualidade, segundo depoimento de pessoas que alcançaram algumas dessas marcas nas 
décadas de 30 e 40 do século XX. Pode se supor que por se tratar de um público bem popular, num 
país de poucos letrados, esteja aí a explicação para a tradução em imagens tão fiéis ao significado 
verbal dos nomes. Assim, são marcas em que a iconografia corresponde perfeitamente ao nome 
grafado em verbalmente para que não haja equivoco na “leitura” do nome do produto. 

Produtos mais sofisticados carregam uma imagem que corresponde a esta qualidade, A 
Pernambucana, goiabada tradicional da cidade de Pesqueira traz a imagem de uma camponesa 
européia num arroubo de liberdade rompendo o rótulo carregando um cesto de goiabas e um ramo 
da mesma fruta em mãos e mais parece uma imagem retirada da iconografia da Revolução 
Francesa. Num esforço de sofisticação e recursos este antigo fabricante em Pesqueira tenta 
transmitir a idéia que é arrojado e rompe barreiras para entregar o delicioso e inalterável sabor da  
goiabada. A Oi também achou que estava sendo insólita e rompendo barreiras quando desenhou na 
página de abertura da internet mais de um século após a goiabada A Pernambucana. 
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Fig.9 – SG-RC-4 volume 15 arquivo 1111. (Jucepe) 

 
Fig. 10 – http://www.oi.com.br, acessado em 16/03/2009. 

Um exemplo divertido de imagem em rótulo desta coleção é a do Assucar refinado 
Salgueiral, imagens do que pode ser considerado mundos distantes uma chinesa e uma africana 
dentro de uma xícara, onde se espera se use o produto, carregam um estandarte como a anunciar as 
qualidades do açúcar. 

 
Fig. 11 – SG-RC-4 volume 9 arquivo 1169. (Jucepe) 
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Surpreende o Sr Souza Borges, produtor da Genebra Gato, propagando a qualidade de seu 
produto e receoso de cópias chama a atenção no rótulo por sua opção insólita da imagem de um 
gato sobre um barril num gesto de adeus. 

Certamente em muitas situações não se consegue “ler” a marca por se estar desprovido do 
código necessário para compreensão do seu significado. Isso pode ser resultado de vários fatores e 
principalmente da distância temporal, que se por um lado permite uma apreciação fria e distanciada 
do objeto, por outro suprime uma série de informações perecíveis do cotidiano do grupo social 
envolvido com o signo. Para decifrá-las é necessário um mergulho profundo em todo um distante 
mundo que só nos chega através de registros que por si já são um filtro da paisagem no corte 
temporal. 

Então nos deparamos com situações extremas em que o limite do insólito com a 
compreensão do signo sofre uma ruptura. Pode-se imaginar que a necessidade ou o desejo de ser 
insólito tenha levado o criador a um extremo que, muitas vezes, põe em risco seu objetivo original 
de se distinguir com categoria. 

É interessante observar a marca de doces Paz e Amor registrada pelo seu proprietário João 
da Costa Callado, em 1915, cuja marca traz como símbolo um insólito parafuso. 

Pode se pensar que no ano em que começa a primeira Guerra Mundial faz sentido se 
nominar uma fábrica de doces com o nome de PAZ e AMOR, antecedendo em meio século os 
ideais hippies contra a guerra do Vietnã, no entanto não há como atinar por que o símbolo dos doces 
Paz e Amor se concentram na imagem de um insólito parafuso. 

Conclusão  
É inerente, portanto, à condição de se viver em sociedade o exercício de se marcar o que se 

produz e se possui. O ato da marcação torna o objeto marcado insólito em relação ao conjunto dos 
objetos semelhantes. Entenda-se por objeto de marcação tudo que é factível de equívoco quanto a 
sua origem e ou a seu pertencimento. 

A origem e o pertencimento não mais precisam estar no espaço material e transbordam para 
o campo do emocional. Ao se identificar com o objeto, o usuário se transporta para um círculo de 
pertencimento. Com isso, o trabalho do designer vem se tornando a cada dia mais complexo. 

Ser insólito numa sociedade em que a profusão de criações e a difusão da informação se 
avoluma a cada instante e sem se distanciar dos códigos compreensíveis do grupo com o qual 
pretende se comunicar não tem sido tarefa das mais simples. 

Por isso é que, ao fazer esta abordagem sobre o tema proposto, o que se pretende é apenas 
levantar alguns pontos desta discussão, os quais, neste artigo, nem de longe se esgotam, mas que 
podem vir a acender o interesse por um debate mais amplo, e que certamente pode vir a ser tratado 
mais longa e aprofundadamente por outros pesquisadores em outros trabalhos. 
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O INSÓLITO COMO IDENTIDADE TELEVISIVA: 
AS VINHETAS DA MTV 

Raquel Ponte* 
Lucy Niemeyer** 

Introdução 
O termo insólito tem por etimologia o verbo soer que significa ser comum, frequente, vulgar 

e o prefixo in, que nega este sentido. Desta forma, o Dicionário Michaelis (1998) registra o verbete: 
Insólito adj (lat insolitu) 1 Que não é habitual. 2 Estranho. 3 Que é contrário ao 
uso, às regras, aos hábitos; extraordinário. 4 Incrível. 

O insólito faz-se presente, portanto, em toda ruptura de costumes, quebrando as expectativas 
que decorrem do hábito. Podemos compreendê-lo, sob a ótica da Semiótica de Charles Sanders 
Peirce (1839-1914), como uma reversão do simbólico, pois ele objetiva romper padrões, criando 
sentimentos inusitados no intérprete. Nas artes plásticas, alguns movimentos de vanguarda fizeram 
uso do nonsense no âmbito visual seja como meio de contestação aos valores preestabelecidos, seja 
como proposta de novas formas de pensar, como uma outra opção de se relacionar com o mundo. 

O design, que utiliza signos visuais, também pode incorporar uma estética do absurdo, desde 
que ela seja adequada à comunicação de uma peça com seu público-alvo específico. Por ser uma 
atividade projetual, o design deve identificar a conformidade entre o uso do insólito em um produto 
e seu receptor, a fim de usá-lo como um importante ferramental que vise gerar uma identificação 
entre a peça de design e o consumidor, satisfazendo suas necessidades e seus desejos. 

O canal segmentado MTV – Music Television, por meio de pesquisas, identificou os 
interesses de seu público-alvo, composto por jovens de classes A e B, e criou uma identidade 
televisiva, expressa em suas vinhetas de identidade, também chamadas de ID´s, que transmitem os 
conceitos, valores e promessas da emissora. Desde sua criação, em 1980, essa identidade prima por 
imagens insólitas, com relações nonsense entre si, que se transformaram na marca registrada da 
empresa. Tais vinhetas se firmaram como uma revolução visual em comparação aos demais canais 
mais tradicionais e influenciaram toda uma geração. Apesar do sucesso de sua identidade televisiva 
e do público atualmente já estar mais familiarizado com o insólito, que vem sendo usado há quase 
um século nos meios visuais, ainda há reações à quebra das convenções nas significações, que ora 
são relacionadas com o humor, ora com pesadelos. 

O Insólito como Quebra do Simbólico 

O filósofo americano Charles Sanders Peirce dedicou-se a várias campos científicos durante 
sua vida: Química, Astronomia, Física, Biologia, Filosofia, Literatura etc (Cf. Santaella, 2005: 30). 
Legou uma obra extensa, embora nunca tenha terminado ou editado um livro. Seus escritos se 
compõem apenas de ensaios publicados em periódicos e de manuscritos, que se encontram na 
Universidade de Harvard, parte deles publicada em coletâneas e parte – a maior, cumpre frisarmos –
, não tendo sido sequer transcrita. Mais conhecido por seus estudos em Semiótica, também chamada 
por ele de Lógica, desenvolveu uma arquitetura filosófica complexa, que compreende 
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Fenomenologia, Metafísica, Estética, Ética, Cosmologia, entre outros campos de estudo. Sempre em 
diálogo com outros filósofos, não se limitou a criticar as respostas dadas por seus antecessores, das 
quais discordava, mas também apresentou soluções que a ele pareciam melhor representar o 
universo em que vivemos. 

A Semiótica, para Peirce, compreende três subdivisões. A Gramática Especulativa, primeiro 
ramo que serve de suporte para os demais, estuda a natureza do signo – aquilo que representa algo 
para uma mente –, fazendo uma classificação e uma tipologia de seus elementos constituintes: o 
representâmen, o objeto e o interpretante. A Lógica Crítica pesquisa os tipos de argumento: 
abdução, indução e dedução. E a Metodêutica ou Retórica Especulativa analisa os métodos 
científicos. 

A definição de signo e a classificação de seus tipos insere-se no primeiro ramo da Semiótica: 
a Gramática Especulativa. Signo, para Peirce, é “aquilo que, sob certo aspecto ou modo, representa 
algo para alguém” (Peirce Apud Santaella, 2004: 12). Como tratado no livro Elementos de 
Semiótica Aplicados ao Design (Niemeyer, 2007: 25), “o signo tem o papel de mediador entre algo 
ausente e um intérprete presente”. Essas frases são reveladoras de alguns aspectos do signo. O 
primeiro aspecto refere-se ao caráter de mediação, de representação do signo: é pela relação de um 
primeiro com um segundo que se gera – determina – um terceiro. O segundo aspecto é a exposição, 
nas citações anteriores, dos três elementos constituintes do signo: representâmen (ou signo em si), 
objeto (algo / algo ausente) e interpretante. 

O representâmen é o primeiro correlato da relação triádica do ponto de vista lógico, pois 
medeia a relação de representação, sendo por meio dele que o intérprete tem contato com o signo. 
Assim, o representâmen pode ser entendido como o aspecto perceptivo do signo, como a forma pela 
qual o signo se apresenta. “A primazia lógica é do signo, mas a primazia real é do objeto. O objeto é 
determinante, mas só nos aparece pela mediação do signo” (Santaella, 1998: 44). 

Esse primeiro correlato é determinado por um segundo, seu objeto. Como nos diz Peirce: “O 
signo representa algo [...], não em todos os sentidos, mas em referência a um tipo de idéia” (Peirce 
Apud Santaella, 2004: 12. Grifo nosso). Assim, o signo só pode representar parcialmente seu 
objeto. De outra forma ele seria o próprio objeto e não sua representação. É possível, entretando, 
conhecer um pouco mais do objeto representado por experiência colateral, isto é, pela mediação de 
outros signos que se refiram ao mesmo objeto. No caso da identidade televisiva, por exemplo, pode-
se ter acesso aos conceitos que o canal deseja transmitir – seu objeto – não apenas pelos signos 
visuais, mas também pelos sonoros, o que contribui para um melhor conhecimento da mensagem 
que o canal deseja transmitir. Importante frisar que esse segundo correlato não corresponde apenas 
a um objeto material, existente, real, do universo físico. Pode ser imaterial, do universo do 
pensamento, tal qual uma ideia, um pensamento, um sonho, um conceito, como no exemplo anterior 
etc. 

O objeto determina o signo, que por sua vez determina um efeito em uma mente 
interpretadora – intérprete – existente ou potencial: um interpretante. Quando se usam os termos 
mente interpretadora e intérprete não se está tendo uma visão antropocêntrica da semiose, pois ela 
não se restringe à mente humana. Desta forma, um animal, uma célula, uma inteligência artificial ou 
qualquer outro intérprete que tenha, como consequência de uma semiose, uma qualidade de 
sentimento, uma reação ou um entendimento geral é uma mente interpretadora. A semiose, para 
Peirce, é “um processo muito mais vasto e fundamental envolvendo o universo físico no processo 
da semiose humana, e fazendo da semiose humana uma parte da semiose da natureza” (Deely, 
1990: 23). No ato de interpretação atuam “filtros fisiológicos (acuidade de percepção), filtros 
culturais (ambiente, experiência individual) e emocionais (atenção, motivação)” (Niemeyer, 2007: 
27). Além disso, baseando-se na teoria da comunicação, o repertório, entendido aqui como “uma 
espécie de vocabulário, de estoque de signos conhecidos e utilizados por um indivíduo” (Coelho 
Netto, 2007: 123), relacionado ao já citado filtro cultural, também influencia na interpretação. 
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Definidos os três elementos da tríade sígnica e suas subdivisões, vale acrescentar que, para 
Peirce, cada um desses elementos constitui um signo. Assim o objeto – um signo – determina um 
signo, que determina, por sua vez, um interpretante – também signo. Essa seria a semiose genuína, 
que impulsiona o crescimento e a continuidade, pois se um interpretante é um signo, ele passa a 
determinar um novo interpretante (igual ou mais desenvolvido) e assim sucessivamente. Da mesma 
forma, podemos retroceder pelo objeto que, sendo também um signo, está no lugar de um objeto 
anterior, numa regressão infinita. Esse processo infinito é chamado semiose ilimitada. 

Importante destacar que Peirce ampliou consideravelmente a noção de signo, tratando uma 
simples qualidade de sentimento como signo. Para ele, além dos signos genuínos, que apresentam 
relações triádicas (cada elemento sendo um signo), existem também os degenerados (não há nesse 
termo nenhum aspecto pejorativo) ou quase-signos, que não geram processos ilimitados. Na 
verdade estes últimos signos são os mais comuns em nossas experiências, sendo o signo genuíno 
“muito mais um constructo teórico do que um signo atualizado e utilizável” (Santaella, 2004: 71). 

Vale frisar que o processo de semiose, para Peirce, depende de uma mente interpretadora, 
sendo o elemento interpretante imprescindível para a realização do signo. Para ele, a tríade constitui 
o signo como “um representamen (sic) do qual algum interpretante é a cognição de uma mente” 
(Peirce Apud Nöth, 2008: 134). Por isso, a semiótica peirceana é diretamente vinculada com as 
ciências cognitivas, pois a cognição, na semiose ilimitada, é um “signo-pensamento [...] traduzido 
ou interpretado por um subsequente” (Peirce Apud Nöth, 2008: 134). 

Peirce estabeleceu algumas tricotomias, que tratam das relações entre os elementos 
constituintes do signo. A mais conhecida descreve a relação do signo com seu objeto, que pode ser 
icônica, indicial ou simbólica. No ícone, o que existe é uma relação de semelhança e não relacional, 
por se tratar de uma mônada. Sendo assim, o representâmen é idêntico ao objeto. Isto pode ocorrer 
por qualidade imagética (ícone puro), estrutural (diagrama) ou conceitual (metáfora). Sua baixa 
referencialidade e maior indeterminação proporcionam alto poder evocativo. O foco, no signo 
icônico, encontra-se no primeiro elemento lógico da tríade – o representâmen. 

O índice tem sua ênfase no próprio objeto (o segundo), por ser uma díada, mantendo uma 
relação existencial com ele, estando fisicamente conectados. Os signos indiciais “referem-se a 
individuais, unidades singulares” (Peirce Apud Nöth, 2008: 83). A fotografia é um dos exemplos 
desse tipo de signo, pois a luz refletida de um objeto impressiona os grãos de prata. Assim, o objeto 
fotografado deixa um traço, um resquício, ao gerar o representâmen. 

No símbolo, a relação entre representâmen e objeto baseia-se na arbitrariedade 
(convencionada por hábito ou lei). O terceiro elemento (seu interpretante) é que nos permite 
conhecer o objeto, pois não há nenhuma relação natural de semelhança ou existência entre ele e o 
representâmen. O uso de alianças, por exemplo, representa o compromisso matrimonial (se usado 
na mão esquerda) ou o noivado (se usado na direita) para um grupo específico de intérpretes, os 
cristãos, que identificam o objeto por partilharem da mesma convenção. Qualquer outro grupo que 
conheça essa regra, ainda que não seja cristão, poderá compartilhar da mesma interpretação, ao 
contrário de quem o desconhece. No símbolo, portanto, faz-se necessário conhecer o código para 
interpretar o signo, identificando seu objeto. Em relação aos demais tipos dessa tricotomia, o 
símbolo apresenta menores possibilidades de interpretação, pois é convencionado. Quanto mais 
tendemos para a iconicidade, maior a amplitude interpretativa de um signo. 

O insólito, portanto, subverte a lógica do simbólico, pois quebra a expectativa que se cria em 
um hábito. À medida que um estímulo se repete e que se firma uma convenção, passamos a notar 
uma regularidade e prevemos sua ocorrência futura. Quando as relações esperadas são rompidas, 
cria-se um estranhamento, ampliando as possibilidades de interpretação, que antes seriam pequenas 
na presença de um código. A interpretação não ocorre mais em um nível de entendimento racional e 
não se traduz em uma resposta de ação, mas paira em um primeiro patamar de recepção: no 
emocional. O insólito, ao negar intencionalmente o simbólico, estabelece relações novas entre os 
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signos visuais. A falta de convencionalidade na relação entre o interpretante e o representâmen faz 
com que o terceiro elemento não seja mais a chave para a compreensão do signo. As novas 
significações criadas deverão ser muito mais sentidas que racionalizadas. 

Insólito nas Artes Visuais e no Design 
Nas artes visuais, o insólito apareceu como forma de contestação das convenções do início 

do século XX, muito influenciada pela irracionalidade das duas grandes guerras. Já na década de 
1960, período de grandes revoluções sociais, culturais e políticas, o nonsense retorna aos 
movimentos de vanguarda, em uma releitura decorrente de um momento histórico de crise em que a 
sociedade ocidental se encontrava. 

Dadá foi um movimento de contestação de todos os valores na literatura e nas artes 
plásticas, que surgiu em 1916 na suíça Zurique, a única cidade européia onde se podia ter 
tranquilidade naquela época de guerra (Cf. Teles, 1972: 100), e que, por isso, recebeu escritores e 
artistas refugiados de toda a Europa. “São os anos da Primeira Guerra Mundial, cuja mera 
conflagração pôs em crise toda a cultura internacional. Pôs em crise, ao lado dos demais valores, a 
própria arte; esta deixa de ser um modo de produzir valor, repudia qualquer lógica, é nonsense, faz-
se (se e quando se faz) segundo as leis do acaso” (Argan, 2002: 353). A falta de lógica da guerra 
colocava em xeque o movimento racionalista, que pretendia promover o progresso social. Uma 
série de movimentos acreditava que a arte seria o elemento que reconduziria a humanidade para a 
razão, como o Construtivismo, a Bauhaus e a arquitetura funcionalista. Outros, como o Dadaísmo, 
entendiam a opção pela guerra como uma tomada de decisão errada, decorrente da ciência e da 
tecnologia, e que se devia, portanto, retornar ao zero para recomeçar. 

Imbuídos de uma “decepção amarga e raivosa com a cultura, a moral, a religião, em suma, a 
civilização, que não impedia a guerra” (Cavalcanti, 1978: 165) os dadaístas buscavam desmistificar 
os valores culturais, ao criar manifestações desordenadas e desconcertantes em atos de improviso, 
utilizando materiais de maneiras inabituais. O acaso estava muito presente nas concepções do 
grupo, tanto que o nome Dadá foi escolhido aleatoriamente ao abrir um dicionário. Escreve o poeta 
romeno Tristan Tzara (1896-1963): “Encontrei o nome casualmente ao meter uma espátula num 
tomo fechado do Petit Larousse e tendo logo, ao abrir-se, a primeira linha que me saltou à vista: 
DADÁ” (Apud Teles, 1972: 102). 

O Dadaísmo, entretanto, era uma vanguarda negativa, pois visava apenas contestar os 
valores, sem propor uma nova relação entre sociedade e arte, uma vez que os artistas julgavam ser 
isto impossível. Assim, para os dadaístas, a verdadeira arte seria a antiarte. “Dadá não quer produzir 
obras de arte, e sim ‘produzir-se’ em intervenções em série, deliberadamente imprevisíveis, 
insensatas, absurdas” (Argan, 2002: 354). O que se busca é inverter a lógica corrente: atribuir valor 
ao que não era valorizado, caso do mictório de Marcel Duchamp (1887-1968) exposto em um 
museu, e destituir de valor o mitificado, caso da Gioconda de bigodes, também de Duchamp. 

 
Fig. 1 – Fonte de Duchamp | 1917: Mictório Invertido (Wikipedia, 2009)  
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Fig. 2 – L.H.O.O.Q de Duchamp | 1919: Monalisa com Bigodes (Photobucket, 2009)  

O movimento Dadá foi influenciado pelas descobertas do inconsciente feitas por Sigmund Freud 
(1856-1939), pai da psicanálise, divulgadas na Suíça naqueles tempos. Após o fim do grupo em 
1922, por divergências entre o subgrupo alemão e o francês, o Dadaísmo evoluiu, por obra desse 
último, em 1924, para o Surrealismo, que aprofundou ainda mais o insólito nas artes plásticas, 
porém sem o negativismo do Dadá. Os surrealistas, fossem escritores, pintores, cineastas e 
dramaturgos, exploraram as relações inusitadas entre os elementos em suas criações artísticas, pois 
“coisas que se afiguram distintas e não relacionadas para a consciência revelam-se interligadas por 
relações tanto mais sólidas quanto mais ilógicas e incriticáveis” (Argan, 2002: 360). Para eles, o 
inconsciente não era apenas uma dimensão psíquica mais bem explorada pela arte, visto trabalhar 
com a imagem, mas a própria dimensão da existência estética. Nele estavam os impulsos mais 
essenciais da personalidade, que podiam ser percebidos nos sonhos. 

 
Fig. 3 – A Tentação de Santo Antônio de Salvador Dalí | 1973 (LARKIN, 1974)  

O Surrealismo se apropriou de ações dadaístas, criando peças que fugiam do sentido 
habitual delas. Na pintura muitas vezes utilizavam-se técnicas tradicionais, o que acentuava o 
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nonsense, já que se buscava uma representação visual das partes o mais próxima do visível, sendo o 
todo, porém, desconectado das relações que o consciente capta no cotidiano convencionado. O 
movimento, em seu manifesto, definia-se como puro automatismo psíquico revelador das 
manifestações inconscientes fora do controle da razão, que, por isso, eram absurdas e ilógicas. 
Como disse o poeta francês André Breton (1896-1966), “o irreal é tão verdadeiro quanto o real. O 
sonho e a realidade são vasos comunicantes” (Apud Cavalcanti, 1978: 174). Os surrealistas, ao 
retratar sonhos e imagens inconscientes, tendiam para o uso do humor, pois, ainda que as relações 
insólitas possam ser angustiantes por fugirem da lógica tradicional, elas também podem seguir para 
uma direção oposta: criar situações absurdas e risíveis ao reverter expectativas. 

 
Fig. 4 – A Lâmpada Filosófica de René Magritte | 1936 (PAQUET, 1995: 69) 

O Surrealismo influenciou vários movimentos estéticos, tendo penetrado no mundo do 
Design de Produto e no Design Gráfico. A curadora da exposição Surreal Things realizada em 2007 
no Museu Victoria and Albert (V&A) em Londres, Ghislaine Wood, disse: “Nós esperamos nessa 
mostra explorar como o surrealismo penetrou o mundo do design, criando uma nova linguagem 
visual de modernidade. Ele capturou a imaginação popular e ainda é tremendamente poderoso hoje” 
(Exposição mostra influência do surrealismo sobre mundo do design, 2009). Uma característica 
comum entre as 250 peças de design de cunho surrealista expostos nessa mostra é o seu caráter de 
objeto de luxo. Orientados por uma lógica de consumo, seu público-alvo eram os clientes 
excêntricos e ricos (Coisas do Surrealismo, 2009). 

 
Fig. 5 – Telefone de Lagosta de Salvador Dalí | 1938 (Design Surreal, 2009) 
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Fig. 6 – Mesa com Patas de Meret Oppenheim | 1939 (Design Surreal, 2009) 

Na década de 1960, o insólito se fez ainda mais presente no design com o Psicodelismo. O 
termo deriva de psicodelia, do grego psiké=alma e delos=manifestação, referindo-se, portanto, às 
manifestações de aspectos da mente antes escondidos. A experiência psicodélica poderia ser 
induzida pelo uso de narcóticos e era, naquele período, associada à estimulação da criatividade, à 
libertação dos sentidos, à abertura das portas da percepção – o livro As Portas da Percepção de 
Aldous Huxley (1894-1963), de 1954, abordou a utilização da mescalina pelo autor e influenciou a 
cultura hippie, servindo de inspiração para o nome da banda americana The Doors. Esse movimento 
libertário, surgido nos Estados Unidos, desejava opor-se à cultura de consumo vigente, aos valores 
até então estabelecidos e à guerra do Vietnã. Grupos minoritários – negros, mulheres, gays etc – 
desejavam firmar seu espaço na sociedade, mudando seus papéis. 

Começavam a se delinear, assim, os contornos de um movimento social de caráter 
fortemente libertário, com enorme apelo junto a uma juventude de camadas médias 
urbanas e com uma prática e um ideário que colocavam em xeque, frontalmente, 
alguns valores da cultura ocidental, especialmente certos aspectos essenciais da 
racionalidade veiculada e privilegiada por esta mesma cultura. (Pereira, 1986: 8) 

O caráter contestador do Psicodelismo e sua busca por formas não racionais e não ocidentais 
de expressão desenvolveu-se na música, na moda, na pintura, no cinema e nas artes gráficas: capas 
de discos, pôsteres para shows, cartazes de filmes etc. Teve um ciclo de vida curto, porém exerceu 
grande impacto em toda a sociedade ocidental. 

 
Fig 7 – Capa do disco Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, dos Beatles, com direção de arte de Robert Fraser e 

design de Peter Blake | 1967 (Objeto Visual, 2009) 
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Fig 8 – Pôster dos shows de The Grateful Dead, Junior Wells e The Doors, de Wes Wilson | 1967 (Objeto Visual, 2009) 

O insólito nas cores, nas formas, nas relações entre os elementos advinha das experiências 
alucinógenas, que ofereciam novas percepções sensoriais, que não ocorriam no dia a dia. Muitos 
designers escolhiam suas paletas de cores a partir do efeito visual do LSD. Com esse ácido, 

o usuário entra num estado de grande sugestionabilidade: sua capacidade de 
receber e analisar de forma estrutural as informações do ambiente fica distorcida. A 
experiência pode induzir a um estado de cruzamento dos sentidos [...]. A percepção 
espacial também é alterada e as cores têm suas intensidades realçadas; imagens 
caleidoscópicas e tridimensionais flutuam no vazio. (Bottino: 2006) 

Apesar do caráter questionador do Psicodelismo em face das formas sociais estabelecidas, 
ele foi incorporado pela lógica de consumo, pois as grandes empresas descobriram o grande 
potencial de mercado que eram os jovens. Como diz Bottino (2006), “Toda uma linha de produção 
– discos, roupas, espetáculos – foi concebida a partir deles para eles. [...] O consumo transformava a 
contestação [...] num rendoso produto de consumo”. 

Como pudemos ver, a contestação da racionalidade em momentos de crise na sociedade, seja 
no início do século XX com as duas grandes guerras, seja na década de 1960, com as mudanças de 
paradigmas econômico e político (Cf. Harvey, 2007), abriram espaço para o nonsense, o absurdo, o 
onírico nas diversas formas de expressão humanas. Nas artes visuais e no design, os elementos 
constituintes que puderam ser revertidos foram as cores, formas, funções ou relações entre eles. Por 
estar o insólito associado a uma ruptura com os padrões preestabelecidos e pela proximidade 
histórica de um movimento altamente influente como o Psicodelismo – há apenas quarenta anos que 
nos separam dele – a estética nonsense passou a ser grande referência para o universo jovem. A 
emissora de televisão MTV, que dialoga com um público juvenil e traz um novo conceito de canal, 
segmentado e voltado exclusivamente para música jovem – basicamente rock em seus primórdios – 
soube abordar o insólito em sua identidade televisiva, fazendo dele sua marca registrada nas 
vinhetas de identidade. 
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A Identidade Televisiva 
A identidade televisiva é um sistema sígnico, composto de signos sonoros (timbres, ritmos, 

intensidade etc), visuais (como cores, formas, linhas, tipografias, grafismos, estilos, texturas etc), e 
verbais, signos esses que representam os valores, os conceitos e as promessas de uma marca: seu 
objeto. Ela tem grande importância estratégica para uma emissora, pois, por ser um serviço 
intangível, a televisão apresenta consequente perecibilidade: a audiência de um programa em 
determinado horário não pode mais ser aumentada depois de sua transmissão. E grande audiência 
para a televisão é sinônimo de alto número de anunciantes. Para que o canal possa atingir o máximo 
de telespectadores, incrementando seu lucro, há a necessidade de atrair os clientes e mantê-los. 

Tanto na TV aberta quanto na fechada, o zapping é um procedimento comum do espectador. 
A programação da televisão aberta é gratuita e, no caso da fechada, paga-se por um conjunto de 
canais e não por emissoras individualmente. O assinante passa a ter disponível uma gama de 
emissoras que ele pode ir testando, já que, sendo a televisão ser um serviço, o consumo ocorre 
durante a apreciação do programa. A fim de manter o público para uma próxima atração, a 
identidade televisiva primeiramente cumpre a função anunciar a programação, de forma a aumentar 
a curiosidade do espectador. As vinhetas interprogramas de identidade, ou vinhetas on-air, que são 
transmitidas entre os blocos de programação, isto é, nos intervalos comerciais, apresentam a grade 
não só para os que já estão sintonizados na emissora, como também para aqueles que, zapeando, 
acessam o canal durante o intervalo comercial. 

Uma outra função da identidade televisiva é resolver o problema do alto grau de 
intangibilidade inerente aos serviços. Por serem abstratos, há necessidade de se usarem indícios que 
legitimem a vantagem de se escolher um ou outro canal. As vinhetas interprogramas de identidade 
ajudam a criar uma sólida imagem organizacional, se transmitirem adequadamente seus valores e 
mantiverem uma coerência entre sons, imagens e textos. “Por causa da intangibilidade e da falta de 
fontes objetivas de informações para avaliar os serviços, o tamanho do risco percebido nas compras 
de serviços é geralmente maior do que aqueles associados a compra de bens” (Hoffman; Bateson, 
2006: 34). E risco percebido não se relaciona a preço necessariamente, mas a risco emocional 
também. Quando um indivíduo, ao final de um dia, busca distrair-se com a televisão, almeja que o 
programa escolhido cause a emoção por ele desejada, seja prazer, medo, tensão, etc, com o risco de 
que esse desejo se torne frustração. Por isso, uma imagem organizacional respeitada promove a 
diminuição do risco percebido pelo cliente em potencial, o que gera mais segurança para que o 
serviço seja consumido. 

Desenvolver lealdade da marca faz com que clientes, que se sentem seguros, não busquem 
experimentar outros canais de televisão. A satisfação do cliente mantém sua fidelidade à emissora e 
fidelidade gera hábito de consumo. Ao assistir habitualmente um canal, o público passa a conhecer 
a grade de programação, aprendendo a lógica de sua emissora. Isso faz com que seja mais difícil 
para ele mudar de canal, pois toda mudança envolve um novo custo de aprendizado. A 
familiaridade contribui para que o consumidor já saiba o que esperar daquela emissora. A falta de 
conhecimento de um determinado canal torna o espectador perdido, pois ele desconhece o produto 
que pode ser oferecido, o que aumenta a percepção de risco. 

Porém essa lealdade alcançada não decorre apenas do conhecimento do canal, nem da 
satisfação que o programa pode gerar, nem de uma imagem organizacional sólida. Uma das 
principais funções da identidade televisiva é a apresentação de signos que veiculam significados 
que os consumidores possam compartilhar. Como escreve Bauman (2008: 24) “a ‘subjetividade’ 
dos consumidores é feita de opções de compra – opções assumidas pelo sujeito e seus potenciais 
compradores; sua descrição adquire a forma de uma lista de compras. O que se supõe ser as 
materializações da verdade interior do self é uma idealização dos traços materiais – ‘objetificados’ – 
das escolhas do consumidor”. No consumismo das sociedades pós-modernas, o ato de consumir 
significa o investimento por parte do consumidor na sua própria ‘vendabilidade’. Ele deseja 
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incorporar significações veiculadas pelas mercadorias para aumentar sua atratividade, isto é, seu 
valor social. Segundo Bauman, a próprio indivíduo vira mercadoria. “Tornar-se e continuar sendo 
uma mercadoria vendável é o mais poderoso motivo de preocupação do consumidor, mesmo que 
em geral latente e quase nunca consciente” (Bauman, 2008: 76). A identidade televisiva expressa 
nas vinhetas on-air, ao transmitir os valores corporativos, torna-se produto de consumo. Ao assistir 
determinado canal de televisão, por exemplo, o telespectador torna evidente sua identidade para a 
sociedade. 

Portanto, diferentemente das vinhetas de abertura dos programas, que buscam transmitir as 
mensagens condizentes com o próprio programa, as vinhetas on-air referem-se à identidade 
corporativa do canal. Elas são a embalagem da emissora e buscam diferenciar e identificar o canal, 
sintetizando sua personalidade. As vinhetas interprogramas de identidade ou ID´s, como você está 
assistindo, a seguir, voltamos já etc, além das vinhetas que apresentam apenas a assinatura visual – 
logotipo e símbolo – da emissora, compreendem a identidade televisiva do canal, que, 
diferentemente da identidade visual, apenas restrita ao sentido da visão, veicula, além de textos e 
imagens em movimento, sons que devem ser coerentes entre si para representar a marca do canal.  

as complexidades que se apresentam para a leitura da infografia devem-se ao fato 
de que a chave semiótica da computação gráfica não está só na imagem, mas nas 
ligações indissolúveis da imagem computacional com a forma de engendramento 
que é constitutiva da sintaxe sonora. A rigor, a questão do tempo como passagem, 
sucessividade, evanescência, não pertence à lógica da visualidade, mas sim à lógica 
da narrativa, que é eminentemente verbal e muito mais especialmente à lógica da 
música, que se constitui no território onde o tempo reina soberano. (Santaella; 
Nöth, 2005: 89) 

A grande questão das emissoras é criar uma identidade consistente sem o excesso de rigidez 
e estabilidade que ocorria nas aplicações das identidades visuais tradicionais. Por trabalhar com 
imagens de maior dinamismo e com a transmissão de informações cada vez mais veloz, a identidade 
de uma emissora exige maior fluidez – sem perder a força –, o que reflete a mudança de paradigma 
ocorrida na segunda metade do século XX. “Enquanto consistência sempre funcionou bem em 
impressos, displays e embalagens, a imagem em movimento sempre foi capaz de ter variações e 
mudanças constantes de forma controlada” (Merritt, 1987: 19. Tradução livre das autoras). 

Uma das características de fluidez da identidade televisiva em relação à identidade visual 
tradicional é a possibilidade de atualização periódica das vinhetas. Enquanto o logotipo e a 
assinatura visual são mais estáveis, visando durar décadas sob a mesma forma, a identidade 
televisiva pode ser modernizada de 3 em 3 anos, 5 em 5 anos. Assim, a essência da marca se 
mantém a mesma, uma vez que os valores de marca não foram alterados, mas podem-se fazer 
pequenos ajustes à mudança dos interesses e das necessidades da audiência. Enquanto uma 
alteração na identidade televisiva configura-se como um ajuste da marca aos seus consumidores, 
uma mudança na assinatura visual representa uma transformação radical na essência do projeto de 
marca. 

Um canal de televisão não é um organismo estático e imutável. Muito ao contrário, 
sua essência é mutável e apresenta constantemente diferentes caras de forma 
alternativa. [...] A consequência disso é a impossibilidade de conceber sua imagem 
de marca como um valor imutável. Ela deve ser flexível, fluida, sensível às 
mudanças ocorridas em seu entorno. (Ràfols; Colomer, 2006: 83) 

A identidade televisiva, portanto, tem por principal objetivo transmitir os valores, promessas 
e missão da marca aos telespectadores, sendo um tipo de materialização da marca em signos 
sonoros, visuais e verbais. Ela participa de um processo de semiose de crescimento e evolução, 
fazendo com que seu sistema sígnico gere outros signos indefinidamente. A identidade televisiva 
busca, por meio de uma constância de suas aplicações, criar uma identificação com o consumidor, 
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por comunicar significações afins com os interesses e os desejos, aumentando a credibilidade da 
emissora. 

A História da MTV 
A MTV – Music Television foi lançada em 1º de agosto de 1981 nos Estados Unidos com a 

frase "Ladies and gentlemen, rock and roll” (Music Television, 2009), dita por um dos seus 
criadores, John Lack, ao som de Video killed the radio star, da banda New Wave The Buggles. 
Pertencente ao grupo multinacional de entretenimento Viacon Inc, foi o primeiro canal 24hs 
exclusivamente voltado para música. Inteiramente integrada à indústria cultural, representou uma 
revolução para as empresas ligadas ao meio musical.  

A indústria de rádio americana, com uma programação voltada principalmente para um 
público adulto, vivia uma crise no final da década de 1970, assim como a indústria fonográfica, que 
sofria uma baixa em suas vendas (Cf. Soares: 9). A dependência da gravadora com relação a esse 
meio de comunicação de massa ficava evidente, pois as emissoras, ao veicularem as músicas, 
contribuíam para alavancar a vendagem dos LPs. Nesse sentido, a criação da MTV supriu uma 
necessidade comercial importante da indústria fonográfica, que se podia valer não só do som, mas 
também das imagens, para divulgar seus cantores e grupos, fortalecendo o star system. Como diz 
Teixeira (2006: 25), “Alguns músicos conseguiram aproveitar ao máximo a superexposição 
proporcionada pela MTV, utilizando esta inclusive para ‘alavancar’ suas carreiras. Madonna e 
Michael Jackson são casos clássicos. Não foi à toa que eles se tornaram grandes ídolos da ‘geração 
MTV’”. 

A programação era composta de videoclipes que se sucediam, em contraste aos programas 
das televisões tradicionais, que tinham unidade de significação. Essa sequenciação se aproximava 
da lógica do rádio e, por isso, os apresentadores dos clipes eram chamados de VJs (videojóqueis), 
como referência aos DJs (disc-jóqueis). O slogan I want my MTV ficou famoso nas vinhetas do 
canal ao ser narrado por astros da música internacional. “Transformar a televisão num meio musical 
significou, a partir de sua natural disposição audiovisual, potencializar a sua característica de 
‘áudio’, fazendo com que o ‘visual’ fosse atrelado a uma dinâmica dos artistas da música popular 
massiva” (Soares: 8). 

A MTV foi um dos primeiros canais segmentados com uma programação voltada para 
jovens na faixa etária de 12 a 34 anos (Cf. Teixeira, 2006: 20), que geram grande volume de 
consumo. Com essa especialização, diferentemente da TV generalista que visa atender um público 
de massa e, por isso, tende a nivelar as variações entre receptores por meio de programas mais 
indiferenciados (Cf. Santaella, 1996: 33), a emissora segmentada pode ter sua comunicação mais 
bem controlada. O executivo que lançou a MTV, Robert Pittman, falou na época: “Eu amo 
pesquisa. [...] eu uso pesquisa para descobrir o que as pessoas gostam e o que elas estão fazendo” 
(Music Television, 2009). Esse movimento de segmentação do mercado no setor televisivo foi uma 
reação natural à maior competitividade que ocorreu a partir da década de 1980 com a inserção de 
novos entrantes devido ao movimento de liberação e desregulamentação no setor das 
telecomunicações ocorrida em diversos países, que diminuiu o poder dos Estados Nacionais (Cf. 
Torres, 2005: 31). 

Apesar da dificuldade financeira inicial na criação da emissora, ela logo se consolidou como 
uma das mais populares na década de 1980. Nos oito primeiros meses, ganhou U$7 milhões em 
receita de anúncios e em maio de 1983 já tinha 125 anunciantes, que divulgavam 200 produtos 
(MTV, 2009), incluindo empresas como PepsiCo e Kellogg. No final daquele mesmo ano, a receita 
de anúncios foi de U$1 milhão e, em 1984, já recebiam U$1 milhão por semana. 

Atualmente a MTV Networks utiliza o sistema de franquias e tem filiais espalhadas pelo 
mundo inteiro: MTV Europa, MTV Latino, MTV Brasil, MTV Japão, MTV Ásia, MTV Mandarim 
(China e Hong Kong), MTV África do Sul, MTV Austrália e MTV Rússia. Ela, como licenciadora, 
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vende sua marca e produtos às franqueadas, oferecendo atendimento. Seu sucesso decorre da 
aplicação de seus valores às culturas locais, seguindo o princípio de administração Think Globally, 
Act Locally – pense globalmente, aja localmente. Por isso, apesar de manter os mesmos ideais da 
matriz americana, a equipe é contratada pelas filiais e a programação desenvolvida nos países onde 
ela é transmitida. Além disso, como escreve Teixeira (2006: 21), “há um constante intercâmbio de 
idéias e programas entre as diversas filiais” e uma comunicação constante com o público-alvo a fim 
de captar os principais interesses e se manter constantemente atualizada. 

No Brasil, a MTV estreia em 20 de outubro de 1990 no canal 32 UHF, em São Paulo, e 9 
VHF, no Rio de Janeiro, com a frase da VJ Astrid Fontenele: “Oi, eu sou a Astrid e é com o maior 
prazer que estou aqui para anunciar para vocês que está no ar a MTV Brasil!” (Lyra, 2008: 54). 
MTV Brasil é uma joint-venture entre o grupo Abril S.A. e a MTV Networks e foi o primeiro canal 
de TV segmentada da televisão brasileira. O slogan I Want My MTV foi substituído por Te vejo na 
MTV, pois a agência DPZ, que coordenou a campanha de lançamento, julgou ser muito apelativa e 
agressiva para o público brasileiro Eu quero a minha MTV. Foram criadas vinhetas com artistas 
dando depoimentos e finalizando-os com o slogan da emissora. Os projetos dessas vinhetas eram de 
designers brasileiros, americanos e europeus. 

No início, não havia muito espaço para os músicos brasileiros na programação, em 
decorrência sobretudo da baixa produção nacional de videoclipes. Para preencher esse vazio, o 
próprio canal pagou a produção de alguns clipes, como ocorreu com a música Pólvora, do grupo 
Paralamas do Sucesso. Atualmente a MTV Brasil é considerada uma das mais regionais das filiais 
mundiais, pois a maior parte da programação é formada por programas nacionais voltados para o 
interesse do público brasileiro. A partir de 1995, ela passou a ser a única filial a ter sua própria 
edição do Video Music Awards, que premia os clipes dos músicos locais. Em 1996, realizou-se o 
primeiro Acústico MTV, versão do formato Unplugged MTV, alcançando grande sucesso de vendas 
de seus CDs, feitos em parcerias com gravadoras. Isto reafirma a importância desse canal para a 
indústria fonográfica, pois além da exibição e da divulgação de seus artistas nos videoclipes, outros 
produtos incrementam os lucros das gravadoras, como CDs e, atualmente, DVDs. 

Em 1999, houve uma reformulação na programação a fim de aumentar a lucratividade da 
empresa. O incremento do número de canais oferecidos nessa época tornou o setor mais 
competitivo, o que tornou o perfil das emissoras ainda mais comercial (Cf. Semprini, 2006: 74). Um 
ano antes, havia a risco de a MTV Brasil ser retirada do ar, caso não gerasse lucro para o grupo 
Abril e para a Viacon. André Mantovani, novo diretor geral do canal, optou por popularizar a 
emissora, estabelecendo uma grade de programação com faixas de horário para cada programa, 
instituindo o padrão tradicional de televisão. Foram incorporados programas de humor e 
entretenimento no horário nobre para aumentar a audiência e houve uma diminuição do número de 
clipes veiculados. O espaço dedicado à música brasileira aumentou de 30% para 50%, o que gerou 
mais trabalho para as produtoras nacionais e impulsionou a carreira de novos artistas, que agora 
dispunham de um espaço para se promoverem. Houve uma incorporação de ritmos mais populares – 
sertanejo, axé, pagode e funk – antes marginalizados pela emissora, que exibia fundamentalmente 
rock e pop. Para isso, foi necessário mudar o time de VJs. Em vez de conhecedores de música, 
foram incluídos modelos e atores, “que não se importam em apresentar clipes que sejam de artistas 
fora do seu gosto musical” (Teixeira, 2006: 37). Além disso, os comerciais passaram a ser mais 
integrados com a programação, o que ajudou a vender melhor os produtos. Todas essas 
transformações refletiram-se em um aumento da ocupação comercial da emissora, que dobrou de 
1999 para 2000, fazendo com que a MTV Brasil se tornasse uma emissora autossustentável. 

A atração do anunciantes foi possível também devido à alta segmentação da emissora. No 
Brasil o público-alvo é composto por pessoas na faixa etária dos 15 aos 29 anos das classes A e B. 
São espectadores fiéis, ainda que não exclusivos. Essa segmentação contribui para a criação de 
comerciais exclusivos para o canal, pois há uma melhor compreensão do consumidor a que ele se 
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destina. A MTV Brasil, a fim de se manter atualizada com relação a seu público, conserva a 
estratégia de Robert Pittman em seus primórdios: pesquisa. Duas vezes por ano, a emissora realiza 
pesquisa de audiência e, mensalmente, por telefone, call out. Além disso, a internet é 
disponibilizada como um canal de comunicação direto com o espectador. 

A criação das vinhetas que compõem a identidade televisiva da MTV, tanto no Brasil como 
no resto do mundo, orienta-se pela sua segmentação, seguindo uma lógica de mercado. Direcionada 
a um público jovem, a emissora utiliza-se de um linguagem própria para melhor comunicar-se com 
seu espectador, garantindo que suas necessidades e desejos sejam atendidos. Essa garantia é a forma 
de manter seu público fiel e de captar novos espectadores, a fim de incrementar sua audiência e 
gerar maior lucro pela atração de mais anunciantes e aumento do preço de venda de seu espaço. 

O Insólito na Identidade Televisiva da MTV 
Por ser direcionada para um público jovem, com uma programação voltada para música, a 

contestação é um dos mais importantes atributos da MTV. Questionar os valores tradicionais e 
propor novas formas de pensar faz com que a identidade da MTV procure transmitir tais conceitos 
por meio de signos visuais e sonoros. A instabilidade habita essas duas dimensões – som e imagem 
–, fugindo dos padrões normalmente utilizados por outros canais. A inconstância é marca registrada 
das vinhetas pelos cortes bruscos, mudanças de estilos sem um motivo aparente e inserção de ruídos 
audiovisuais. 

O próprio logotipo da MTV já transmite essa inconstância. O M maiúsculo tridimensional 
sem serifa sobre o qual é grafitado o TV foi projetado para ser adaptado a qualquer situação. Ele 
pode ser preenchido com diversas texturas e diferentes cores, pode tornar-se variados objetos e 
assumir personalidades (Cf. Lyra, 2008: 56), criando grande instabilidade visual. Essa foi uma 
grande novidade no campo do design implementada pelo canal, pois normalmente a identidade 
visual de uma empresa mantém uniformidade a fim de ser melhor fixada por seu público-alvo. 

 
Fig 9 – Vinheta de identidade da MTV com diversas aplicações do logotipo (Teixeira, 2006: 158) 

Devido à adequação do conceito de inconstância ao seu público jovem e à uniformidade 
dessa inconstância – o que parece paradoxal, mas não o é –, “o canal da MTV é o mais facilmente 
reconhecível, é o que tem a mais forte ‘identidade’ na televisão, graças sobretudo à sua estética 
convulsiva e indomesticável, à sua ênfase na edição rápida e um certo surrealismo pop, que 
permitiu uma vez à empresa definir-se a si própria como ‘the only that advertises itself as a fool’ (a 
única que anuncia a si mesma como uma doida)” (Machado, 2003: 202). 
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Essa mutação do logotipo, em relação ao padrão adotado por outras emissoras, traz em si 
outra característica marcante das vinhetas da MTV: o insólito. Procurando manter-se 
contemporânea e antenada com os jovens, o nonsense nas imagens busca reverter os valores 
preestabelecidos, quebrando expectativas. O que a MTV busca é apresentar signos sonoros e visuais 
que fujam do repertório dos telespectadores, rompendo as relações convencionais do simbólico, a 
fim de gerar emoções pelo inusitado. 

 
Fig 10 – Vinheta de verão 2009 da MTV 

Na vinheta que a emissora fez para a programação especial de verão, não há ícones dos 
elementos mais convencionadamente representativos dessa estação: Sol, praia, biquíni, cores 
quentes, água etc. A ID se utiliza de cores mais frias com os tons de roxo sobre um fundo escuro, 
qual a interferência que antigamente podíamos ver nas televisões. Esse ruído contrasta com 
desenhos de cores chapadas e luminosas – numa referência ao psicodelismo –, que fogem de uma 
representação convencional. Eles são estilizados e surrealistas, tais como o urso com um olho só, as 
caveiras com asas, um ser incompreensível com uma seta transpassando seu corpo, um rosto de 
macaco com fones de ouvido, entre outros. Além de cada figura ser nonsense em si mesma, as 
relações entre elas são absurdas e a sua falta de conformidade com o tema verão, insólita. Os efeitos 
sonoros distorcidos em sintetizador reforçam o clima fora do comum. 

O insólito sempre esteve presente nas vinhetas desde a criação do canal, ainda que a sua 
estética tenha sofrido algumas alterações. No início dos anos 1980, “a MTV foge da limpeza e do 
minimalismo, rompendo com pensamentos modernistas, e das escolas tradicionais de design, e 
chega até a uma proposital poluição visual através da disposição de elementos e cores em demasia, 
conferindo certo aspecto caótico e underground” (O design da MTV, 2009), influenciada pelos 
movimentos alternativos ligados à música, como o Punk, o Psicodelismo e o New Wave. No final 
dos anos 1980, o estilo Grunge, nascido em Seattle, nos Estados Unidos, e relacionado ao 
movimento musical de bandas como Nirvana, Alice in Chains e Pearl Jam, influenciou a identidade 
televisiva da MTV. Foram usadas tipografias desconstruídas, ruídos visuais, imagens sujas feitas 
com colagens e figuras fotocopiadas, gerando peças pouco legíveis a fim de demonstrar a sintonia 
da emissora com o movimento rebelde da época. Em 1990, a “recém-fundada Music Television 
brasileira importava suas vinhetas da matriz americana, pode-se afirmar que a MTV Brasil teve, 
primeiramente, uma identidade visual grunge inovadora para o padrão visual televisivo brasileiro, e 
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que logo conquistou a população underground brasileira” (Lyra, 2008: 56). Com o início da moda 
tecno no final da década de 1990, a estética das vinhetas mudou para se adequar à novidade. Foram 
utilizadas imagens computadorizadas, com quadriculados que remetiam ao pixel e efeitos dos 
programas gráficos. Mas essa estética não aparece em todas as vinhetas atuais. Hoje há muito mais 
uma mistura de estilos, que aumenta ainda mais a inconstância visual. Isso decorre do fato de a 
MTV sempre ter primado pelas experimentações em animações e em computação gráfica na busca 
do novo no audiovisual. Essa mistura de estilos na identidade televisiva deixa evidente a 
importância que a emissora dá ao diálogo com seu público jovem, ao responder aos interesses de 
cada momento. 

 
Fig 11 – Sequência de três vinhetas (Lyra, 2008: 59) 

Essas vinhetas de identidade têm narrativas diferentes, sendo assim independentes, porém 
com uma mesma estética e mesmo viés nonsense. No primeiro ID, dois homens, trajando ternos, 
agem como pássaros, comunicando-se por meio de pios e do movimento característico das aves. A 
sequência encerra-se com o logotipo da emissora sobre o colorbar, uma imagem colorida com um 
som agudo usado pelos profissionais de videografismo para o ajuste do contraste, brilho e cor dos 
monitores e da altura da banda sonora. Na segunda vinheta, um homem com roupa social atende um 
celular, latindo como um cão. Por fim, a última narrativa apresenta dois homens sentados. Um mexe 
na cabeça do outro, o que deflagra uma briga com tapas. Note-se que além de as ações serem 
insólitas por fugirem do esperado (no mundo real homem não pia, nem late, nem se esbofeteia sem 
razão), o cenário não é realista, sendo composto por um chão geometrizado, árvores secas, cachos 
de banana, dando um toque surrealista ao grupo de vinhetas. 

 
Fig 12 – Vinheta pinguim (Lyra, 2008: 59) 

Nesta outra vinheta, um pinguim gigante com cabeça baixa, transmitindo melancolia, 
aparece em diferentes cenários do campo e da cidade. O sentimento de tristeza é realçado pela 
música de piano e pelas cores pouco saturadas, o que dá um tom acinzentado à peça. A marca da 
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MTV aparece quase camuflada, pouco contrastando com os fundos desenhados e pintados. O 
insólito se dá pela falta de relação entre o ícone de um pinguim e a emissora, pelas relações 
desproporcionais entre o animal e o cenário e pela falta de razão na escolha dos contextos em que 
ele se encontra (cidade e campo). 

Vemos que as referidas vinhetas apresentam estéticas totalmente diferentes, decorrentes da 
liberdade nas pesquisas experimentais conferida ao designer contratado pela MTV. Na verdade, 
essas experimentações não são apenas permitidas, mas desejadas, pois elas permitem manter a 
emissora sintonizada com os movimentos alternativos que os jovens buscam. 

Ainda que os modismos mudem, o insólito sempre buscará o novo em cada contexto, pois o 
próprio conceito de nonsense é relativo aos padrões culturais e sociais de uma época. O que é 
insólito hoje pode tornar-se corriqueiro no futuro. O que importa é atualizar o insólito, de forma que 
os repertórios historicamente condicionados possam ser subvertidos. E é baseado no insólito que a 
MTV constrói uma identidade forte e constantemente adaptável à mudanças de interesse e de desejo 
de um público que já é, em si, inconstante: o jovem. 

Repercussões da Estética Nonsense da MTV 
O rompimento com o convencional não passa despercebido. Ao mesmo tempo que um 

público receptor pode interpretar o absurdo como brincadeira, outro pode sentir-se angustiado pela 
fuga aos códigos acordados pela sociedade. Desde o Dadaísmo, passando pelo Surrealismo até o 
Psicodelismo, grande parte dos receptores mais tradicionais escandalizou-se com a quebra dos 
padrões e a falta de sentido aparente das manifestações que buscavam o insólito na arte e no design. 

A fim de averiguarmos as possíveis reações do público ao insólito na identidade televisiva, 
buscamos extrair do site de relacionamentos Orkut – versão brasileira – uma amostragem das 
comunidades que abordam as vinhetas da MTV. A escolha por esse canal decorreu de seu longo 
histórico no uso do nonsense como característica predominante de sua identidade corporativa – 
quase 30 anos.  

Em 4 de janeiro de 2009, fizemos uma busca com a palavra-chave MTV e chegamos a 996 
resultados, sendo que 48 comunidades se referiam às vinhetas da MTV. Por falta de vocabulário 
mais específico, algumas delas chamavam as vinhetas de comerciais ou de propagandas. 
Percebemos tratar-se de vinhetas pelo texto introdutório da comunidade, que descreve a sua 
intenção. Agrupamos as comunidades em 5 temas: 

Sem posicionamento – que trata de forma genérica as vinhetas da MTV, sem se posicionar;  
Não entendimento – que não compreende o significado delas, por fugir do convencional;  
Medo – que considera o insólito das vinhetas assustador; 
Avaliação negativa – que não gosta da identidade televisiva da MTV; 
Avaliação positiva – que tem uma boa opinião sobre as vinhetas do canal. 

 
Sem posicionamento 
Comunidade Endereço Membros 
Vinhetas MTV Brasil http://www.orkut.com.br/Main#Community.aspx?cmm=1360956 47 
Desvendando as vinhetas da MTV http://www.orkut.com.br/Main#Community.aspx?cmm=1880384 159 
2 comunidades  206 
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Não entendimento 
Comunidade  Endereço Membros 
Não entendo o comercial da MTV http://www.orkut.com.br/Main#Community.aspx?cmm=15523065 5 
 http://www.orkut.com.br/Main#Community.aspx?cmm=22386752 6 
Vinhetas da MTV – quem as 
entende? 

http://www.orkut.com.br/Main#Community.aspx?cmm=34717374 5 

Não entendo as vinhetas da MTV http://www.orkut.com.br/Main#Community.aspx?cmm=1093631 42.400 
 http://www.orkut.com.br/Main#Community.aspx?cmm=1175061 2.067 
 http://www.orkut.com.br/Main#Community.aspx?cmm=1104646 717 
 http://www.orkut.com.br/Main#Community.aspx?cmm=1569021 198 
 http://www.orkut.com.br/Main#Community.aspx?cmm=17070040 14 
Não entendo os comerciais da 
MTV 

http://www.orkut.com.br/Main#Community.aspx?cmm=1585103 229 

 http://www.orkut.com.br/Main#Community.aspx?cmm=14492157 31 
 http://www.orkut.com.br/Main#Community.aspx?cmm=21495428 20 
 http://www.orkut.com.br/Main#Community.aspx?cmm=9401336 15 
 http://www.orkut.com.br/Main#Community.aspx?cmm=21174005 10 
 http://www.orkut.com.br/Main#Community.aspx?cmm=18206895 5 
 http://www.orkut.com.br/Main#Community.aspx?cmm=80591101 7 
Não entendo comerciais da MTV http://www.orkut.com.br/Main#Community.aspx?cmm=1337871 1066 
Não entendo propagandas da 
MTV 

http://www.orkut.com.br/Main#Community.aspx?cmm=1413297 5006 

 http://www.orkut.com.br/Main#Community.aspx?cmm=1188021 509 
 http://www.orkut.com.br/Main#Community.aspx?cmm=1897058 181 
 http://www.orkut.com.br/Main#Community.aspx?cmm=1880877 18 
 http://www.orkut.com.br/Main#Community.aspx?cmm=53792729 8 
 http://www.orkut.com.br/Main#Community.aspx?cmm=1235990 123 
 http://www.orkut.com.br/Main#Community.aspx?cmm=1302495 70 
Vinhetas da MTV, vc as 
entendem? 

http://www.orkut.com.br/Main#Community.aspx?cmm=1377026 258 

Os comerciais mtv são mó brisa http://www.orkut.com.br/Main#Community.aspx?cmm=1708975 20 
Comerciais da MTV – sem noção http://www.orkut.com.br/Main#Community.aspx?cmm=26421677 43 
26 comunidades  53029 
 
 
Medo 
Comunidade Endereço Membros 
Tenho medo das vinhetas da 
MTV 

 http://www.orkut.com.br/Main#Community.aspx?cmm=186969 47.087 

Eu tenho medo das vinhetas da 
MTV 

http://www.orkut.com.br/Main#Community.aspx?cmm=1767180 48 

 http://www.orkut.com.br/Main#Community.aspx?cmm=56603333 6 
Medo dos comerciais da MTV http://www.orkut.com.br/Main#Community.aspx?cmm=1532967 38 
 http://www.orkut.com.br/Main#Community.aspx?cmm=1318031 214 
Eu tenho medo das prop. da MTV http://www.orkut.com.br/Main#Community.aspx?cmm=1411328 453 
É assustadora a vinheta da MTV http://www.orkut.com.br/Main#Community.aspx?cmm=2820489 36 
Eu tenho medo da MTV http://www.orkut.com.br/Main#Community.aspx?cmm=1397461 6 
Mensagens subliminares da MTV http://www.orkut.com.br/Main#Community.aspx?cmm=5368966 745 
9 comunidades  48633 
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Avaliação negativa 
Comunidade Endereço Membros 
MTV: Os comerciais + sem noção http://www.orkut.com.br/Main#Community.aspx?cmm=921995 147 
Comerciais MTV: nada a ver http://www.orkut.com.br/Main#Community.aspx?cmm=19351025 60 
MTV seus comerciais bizzaros http://www.orkut.com.br/Main#Community.aspx?cmm=3602060 343 
Odeio as propagandas da MTV http://www.orkut.com.br/Main#Community.aspx?cmm=1389728 286 
Odeio propaganda tosca da MTV http://www.orkut.com.br/Main#Community.aspx?cmm=4111534 21 
Eu odeio os comerciais da MTV http://www.orkut.com.br/Main#Community.aspx?cmm=1515888 18 
 http://www.orkut.com.br/Main#Community.aspx?cmm=21771466 8 
 http://www.orkut.com.br/Main#Community.aspx?cmm=7119766 5 
8 comunidades  888 
 
 
Avaliação positiva 
Comunidade Endereço Membros 
Propagandas da MTV http://www.orkut.com.br/Main#Community.aspx?cmm=1129257 5 
Propagandas estranhas da MTV http://www.orkut.com.br/Main#Community.aspx?cmm=869459 163 
Eu adoro as vinhetas da MTV http://www.orkut.com.br/Main#Community.aspx?cmm=706390 1088 
3 comunidades  1256 

 

Como podemos ver, um grande número de comunidades e de membros – havia, em janeiro 
de 2009, 26 comunidades, totalizando 53.029 membros no grupo não entendimento – ainda se 
surpreende com o insólito no design das vinhetas da MTV, mesmo quase um século depois das 
primeiras experiências dadaístas e surrealistas. Na maior comunidade sobre o assunto (Não entendo 
as vinhetas da MTV), que comportava 42.400 pessoas, a descrição (mantida a grafia original) 
justifica a criação do grupo: “Sempre quando aparece as vinhetas da MTV vc para... pensa...pensa 
mais um pouco...mas no final da sua reflexão vc continua sem entender qual é o nexo que existe 
naquelas vinhetas? Bom, pode ficar tranquilo pq vc não é o único... Essa comunidade foi feita pra 
vc, q nunca conseguiu desvendar o sentido das vinhetas da MTV...” (Disponível em 
http://www.orkut.com.br/Main#Community.aspx?cmm=1093631. Acesso em 4/1/2009). O que 
ocorre é que os padrões convencionados servem de suporte para a convivência cotidiana em 
sociedade, pois são os códigos que normatizam a diversidade humana, estabelecendo regras de 
conduta e de compreensão de mundo. A quebra do convencional que o insólito intenciona gera uma 
reação inquisitiva, que tenta buscar ainda algum sentido nas imagens e nos sons nonsense. A grande 
questão da estética do absurdo é exatamente desnortear o esperado, muitas vezes com o objetivo de 
criar irreverência. É interessante notar que na opinião de algumas comunidades, a falta de sentido é 
decorrente do uso de drogas, numa relação entre alucinógenos e abertura das portas da percepção 
firmada durante o Psicodelismo na década de 1960, mas que se mantém até hoje. 

A falta de sentido pode gerar angústia justamente por causa da perda de parâmetros em que 
se sustentar. A maior comunidade relacionada com as vinhetas da MTV situa-se no grupamento 
medo: Tenho medo das vinhetas da MTV com 47.087 membros. Somadas aos demais grupos, 
totalizamos 48.633 pessoas de 9 comunidades que julgam as vinhetas da MTV aterrorizantes, sendo 
que 745 membros acreditam haver mensagens subliminares na sua identidade, como demonstra o 
trecho da descrição da comunidade Mensagens subliminares da MTV: “A MTV coloca imagens 
sobre imagens nos seus comerciais que ninguém entende mas que contém gestos obcenos, estímulos 
a homosexualidade, cadáveres, imagens satânistas, etc, que você só vai perceber se gravar e colocar 
em câmera lenta” (Disponível em http://www.orkut.com.br/Main#Community.aspx?cmm=5368966. 
Acesso em 4/1/2009.). Isto decorre de um fato ocorrido em 2002, quando a emissora foi processada 
por veicular uma vinheta que continha frames com imagens de sadomasoquismo. Devido à rápida 
edição, elas não podiam ser vistas conscientemente, porém foram consideradas mensagem 
subliminar, tendo sua veiculação proibida. Esse episódio foi um fato isolado na história da MTV, 
que nunca mais se repetiu, sob pena de multa. 
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Fig 13 – Frames da Vinheta Proibida da MTV (Subliminar em Vinheta da MTV) 

Outro grupo de comunidades percebe o insólito nas vinhetas e toma uma posição reativa, ao 
explicitar o seu desgosto com a identidade televisiva do canal. Essa visão negativa, além de ser 
motivada pelo nonsense, questiona também sua estética. O experimentalismo é tido pela 
comunidade Odeio propaganda tosca da MTV como falta de profissionalismo, e não como uma 
decisão intencional. Por outro lado, outros grupos elogiam a concepção das IDs do canal por verem 
no absurdo e no estranhamento diversão. 

Apesar de tantos grupos criarem comunidades a fim de questionar a falta de sentido ou 
expressar seu descontentamento ou medo com a identidade televisiva assumida pela MTV, o 
crescimento e sucesso da emissora são incontestes, materializados no aumento de patrocinadores 
decorrente das grandes taxas de audiência. Muitas das comunidades estranham o visual do canal, 
que foge do padrão, e gostam de expressar seus sentimentos para as demais pessoas que visitam 
esses grupos. A maioria delas utiliza textos irreverentes – numa atitude contestadora que o próprio 
canal estimula –, mesmo aquelas que transparecem seu pavor com as vinhetas. A comunidade Eu 
adoro as vinhetas da MTV sintetiza o espírito de tais comunidades, demonstrando por que a MTV 
consegue tão bem se comunicar com seu público-alvo: 

Para todos akeles que adoram essas propagandas contraditórias e sem explicação. 
Simplesmente uma ótima maneira de mostrar arte ao público da Mtv. 
Para todos akeles que gotariam de um canal só de vinhetas criativas, que as pessoas 
tanto adoram odiar, apenas por não entender o que talvez nem devesse ser 
entendido. 
VIVA AS VINHETAS MTV! 
ARTE SEM NOÇÃO PARA TELESPECTADORES COM FOME DE 
SUBVERSÃO! (Disponível em http://www.orkut.com.br/Main#Community. 
aspx?cmm=706390. Acesso em 4/1/2009) 

Conclusão 

Como escreveu o pintor surrealista Salvador Dalí: 
Como querem que os demais compreendam os meus quadros, quando eu mesmo, 
que os faço, não os compreendo. O fato de eu mesmo, no momento de pintar não 
os compreender, não quer dizer não possuam nenhuma significação. Ao contrário, 
o significado deles é de tal maneira profundo, complexo, incoerente, involuntário, 
que escapa à análise da intuição lógica... (Dalí Apud Cavalcanti, 1978: 177) 

O insólito no design, assim como em qualquer manifestação cultural humana, deve ser 
compreendido com outros olhos, que não os da razão. A emissora MTV, baseada em pesquisas de 
audiência e de mercado, apostou que um público jovem – que normalmente não tem seus valores 
ainda tão sedimentados, porque ainda experiencia muitas novidades – receberia o insólito em suas 
vinhetas de identidade como elemento contestador, revolucionário, e, por isso, representativo desse 
segmento, pois o nonsense amplia as possibilidades de interpretação, antes reduzidas no símbolo. 

Apesar de ainda haver reações à quebra da convencionalidade simbólica, pode-se dizer que 
o caso desse canal de televisão foi, e continua sendo, um sucesso perante os seus consumidores, 
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haja vista o crescimento da empresa e a longevidade de sua estética. O insólito nas peças de design 
da identidade televisiva da MTV mostra que ele pode ser um ferramental útil para a eficácia da 
comunicação. Se bem projetado, ele pode comunicar significações que vão muito além da esfera 
racional, sensibilizando emoções que criam uma afinidade, às vezes muito mais profunda, entre 
uma empresa e seu público-alvo. 
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O MARAVILHOSO E O INSÓLITO NOS 
CONTOS DE MARINA COLASANTI 

Regina Silva Michelli* 

O maravilhoso habita, de há muito, os contos outrora ouvidos por pequenos e grandes seres 
humanos, que sempre precisaram alimentar sua alma com histórias, ora reunidos ao redor das 
fogueiras em noites enluaradas, ora no interior aquecido dos lares. 

Em seus primórdios, a literatura foi essencialmente fantástica: na infância da 
humanidade, quando os fenômenos da vida natural e as causas e os princípios das 
coisas eram inexplicáveis pela lógica, o pensamento mágico ou mítico dominava. 
Ele está presente na imaginação que criou a primeira literatura: a dos mitos, lendas, 
sagas, cantos rituais, contos maravilhosos, etc. [...] Compreende-se, pois, por que 
essa literatura arcaica acabou se transformando em literatura infantil: a natureza 
mágica de sua matéria atrai espontaneamente as crianças. (Coelho, 2000: 52) 

Definido por Todorov como um gênero marcado por eventos sobrenaturais que não 
despertam qualquer estranheza em personagens ou leitores, o maravilhoso aceita o sobrenatural sem 
questionamentos e está presente em muitos contos da tradição. Sua manifestação associa-se a vários 
tipos de ocorrência. Há a onipresença da metamorfose, desfazendo encantamentos nem sempre 
explicados na narrativa, como o sapo que vira príncipe ou a raposa que se transforma no irmão da 
princesa, remetendo a uma maldição cuja origem o conto não apresenta, conforme se verifica em O 
Príncipe Sapo e O Pássaro Dourado, dos irmãos Grimm. Outros elementos são a intervenção mágica 
ou divina, geralmente atribuída a fadas ou outros seres sobrenaturais, como ocorre em As Fadas ou 
A Bela Adormecida no Bosque, de Perrault, e a força do destino: inexplicavelmente os apaixonados 
se encontram em meio ao deserto, depois de anos de perambulação, o que se vê na história de 
Rapunzel, dos irmãos Grimm. Há ainda o desafio do mistério ou do interdito, como o gabinete ao 
fundo do corredor, cujo acesso Barba Azul proíbe à esposa, ou o uso de talismãs ou objetos 
mágicos, dentre lâmpadas maravilhosas, tapetes voadores, botas de sete léguas. Esses elementos 
aparecem com certa constância nas narrativas maravilhosas, segundo Nelly Novaes Coelho. Quanto 
aos objetos mágicos, há os que são dotados de propriedades protetoras (o anel ou a capa de 
invisibilidade), produtoras (a taça, como o Graal), fortalecedoras (a espada, o cinturão), ou 
sagradas, na esteira do inventário levado a cabo por Le Goff. Este historiador destaca, no contexto 
do maravilhoso, personagens sobrenaturais humanas e antropomórficas, destacando gigantes, fadas, 
anões, bruxas, duendes, além de animais imaginários da estirpe de unicórnios, grifos e dragões.  

Configura-se, assim, um mundo imaginário, encantatório, o ‘Belo Reino’, como caracteriza 
Tolkien, “o reino ou estado no qual as fadas existem” (2006: 15); espaço onde “A fantasia, a criação 
ou o vislumbrar de Outros Mundos era o coração do desejo do Belo Reino” (2006: 48). Para o 
escritor citado, os contos de fadas precisam ser apresentados como verdadeiros: “Mas, visto que a 
história de fadas trata de “maravilhas”, ela não pode tolerar qualquer moldura ou maquinaria que dê 
a entender que toda narrativa em que ocorrem é uma ficção ou ilusão.” (2006: 20-1). Garante-se, 
portanto, o pacto estabelecido entre narrador e leitor, “a suspensão voluntária da incredulidade”, 
diluindo-se o estranhamento: o leitor ou ouvinte mergulha naquele universo impregnado pela 
maravilha, mas, “No momento em que surge a incredulidade, o encanto se rompe; a magia, ou 
melhor a arte, fracassou.” (Tolkien, 2006: 44). Como explica Umberto Eco (1994: 81): 
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A norma básica para se lidar com uma obra de ficção é a seguinte: o leitor precisa 
aceitar tacitamente um acordo ficcional, que Coleridge chamou de “suspensão da 
descrença”. O leitor tem de saber que o que está sendo narrado é uma história 
imaginária, mas nem por isso deve pensar que o escritor está contando mentiras. 

Declarada e mapeada está, pois, a marca do maravilhoso nas narrativas de origem, mas... 
algumas perguntas insinuam-se: por que o maravilhoso aceita o sobrenatural sem questionamentos?; 
que razões explicam a permanência – e até mesma certa irrupção - do maravilhoso em meio a tanta 
tecnologia e informação no presente? 

Na Literatura Infanto-Juvenil, o trânsito do real ao imaginário é feito sem grandes 
sobressaltos, talvez por essa passagem estar consagrada pelo tempo. A própria expressão “Era uma 
vez” – que tem seu correlato em outras línguas, como Once upon a time, em inglês, e Érace una 
vez, em espanhol - remete ao tempo mítico, projetando seu leitor em um universo que se afasta da 
cotidianidade. Esse tempo indeterminado, inconcluso em seu aspecto de pretérito imperfeito, 
“resulta da consciência mítica, peculiar à humanidade no início dos tempos. Em um mundo 
explicado pelo pensamento mágico, não havia lugar para a noção de evolução temporal (como 
temos hoje, com o pensamento histórico)” (Coelho, 2000: 104). A expressão “Era uma vez” é um 
convite a penetrar, quase automaticamente, em um cenário de castelos, florestas encantadas, 
unicórnios, duendes, reis, rainhas e princesas à espera de seu príncipe encantado... A aceitação do 
maravilhoso poderia ser explicada exatamente por sua antiguidade: o acontecimento, que de início 
poderia ter causado alguma estranheza, terminou por ser assimilado, à custa de a história ser 
contada ao longo dos tempos. Há ainda o pensamento mágico dos primórdios, tecendo explicações 
onde a ciência ainda não oferecera seu conhecimento racionalmente construído. Nesse sentido, o 
maravilhoso e o mito preenchem as lacunas e a busca humana por significação. 

A segunda questão se interpõe: por que razão permanece o maravilhoso em meio à 
sociedade contemporânea, caracterizada por um pensamento científico que se alargou com os 
progressos da informática e da internet? Por que narrativas maravilhosas continuam a encantar, haja 
vista o surto de livros e filmes à roda desse tema, levando adultos e pequenos às paginas dos livros e 
às telas do cinema? A resposta talvez se encontre nas estruturas psíquicas atingidas e acionadas 
pelas histórias: 

O maravilhoso sempre foi e continua sendo um dos elementos mais importantes na 
literatura destinada às crianças. Essa tem sido a conclusão da psicanálise, ao provar 
que os significados simbólicos dos contos maravilhosos estão ligados aos eternos 
dilemas que o homem enfrenta ao longo de seu amadurecimento emocional. 
(Coelho, 2000: 543) 

Afirmações semelhantes são defendidas por Bruno Bettelheim ao focalizar a importância 
desse tipo de narrativa: 

Na verdade, em um nível manifesto, os contos de fadas ensinam pouco sobre as 
condições específicas da vida na moderna sociedade de massa; estes contos foram 
inventados muito antes que ela existisse. Mas através deles pode-se aprender mais 
sobre os problemas interiores dos seres humanos e sobre as soluções corretas para 
seus predicamentos em qualquer sociedade, do que com qualquer outro tipo de 
história dentro de uma compreensão infantil. (Bettelheim, 1980: 13) 

e, mais recentemente, Diana e Mário Corso (2005: 70): 
Os contos de fadas se prestam para retratar dramas íntimos de forma metafórica: 
ser expulsa de casa pela madrasta, enfrentar um ogro, encontrar no amor a solução 
de todos os males, correr o risco de virar iguaria de uma bruxa canibal. Tudo isso 
são absurdos, que, por incrível que pareça, podem ilustrar nossos conflitos 
inconscientes. O mundo pode ter mudado totalmente, mas tornar-se mulher ou 
homem, assim como enfrentar o crescimento e a morte ainda são nossos problemas. 
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Para Tolkien (2006: 19), “A magia do Belo Reino não é um fim em si mesma, sua virtude 
reside em suas operações – entre elas está a satisfação de certos desejos humanos primordiais”. 

O maravilhoso permanece porque continua a alimentar a alma humana, tão sedenta de 
histórias, carente de sonhos e de transcendência, uma vez que o real – e a razão, a ciência, a 
tecnologia, o capitalismo, o consumismo, a busca desenfreada pelo não se sabe o quê, males 
contemporâneos – continua a não atender expectativas humanas: “A realidade / Sempre é mais ou 
menos / Do que nós queremos”, já nos garantira Ricardo Reis, heterônimo de Fernando Pessoa 
(1976: 270), ou, ainda antes dele, Camões, assinalando com a expressão “necessidades avorrecidas” 
(Lus. I, 106, v.4; 1974, p.79) o quanto é difícil para o homem realizar o que deseja, tendo (quase 
sempre) suas necessidades vitais contrariadas. O maravilhoso permite que o ser humano saia de sua 
inserção comum, rotineira e penetre a ficção, o fingimento, o poder ser: “Elas [as narrativas dos 
contos de fadas] abrem uma porta para Outro Tempo e, se a atravessarmos, nem que seja por um 
momento, estaremos fora de nosso tempo, talvez fora do próprio Tempo.” (Tolkien, 2006: 39). Por 
sua vez, as narrativas maravilhosas oportunizam o contato com realidades outras, inclusive as 
internas que são, algumas vezes, bastante desconhecidas e inconscientes ao ser. Para Clarisse 
Pínkola Estes, 

Um conto convida a psique a sonhar com alguma coisa que lhe parece familiar, 
mas em geral tem suas origens enraizadas no passado distante. Ao mergulhar nos 
contos, os ouvintes revêem seus significados, “lêem com o coração” conselhos 
metafóricos sobre a vida da alma. (Estes, 2005: 12-3) 

O insólito vem sendo estudado como a irrupção de um fato que fere a lógica da 
cotidianidade, agrupando, como gênero, textos que se caracterizam como fantástico, estranho, 
realismo mágico, etc. A uni-los, a apresentação de fenômenos percebidos como fora do comum, 
quer no âmbito da personagem e da estrutura narrativa, quer na recepção de seu leitor, quer na 
utilização de uma linguagem que “trapaceie” por demais a língua. Em todas as circunstâncias, 
desaloja-se o senso comum, o que é também característico da obra de arte literária: 

A literatura tem por referência o real, utilizando a língua como meio para expressar 
a realidade – ambos, real e língua, percebidos dentro de um sistema social. A 
literatura, porém, existe por transgredir parâmetros, por oferecer uma realidade 
outra. A literatura ficcionaliza o real e ‘trapaceia a língua’, como afirma Barthes 
(1997: 16). Algo de ‘insólito’ paira no ar. (Michelli, 2008: 1) 

Vem-se percebendo ainda um alargamento do conceito de insólito em trabalhos 
apresentados, abarcando acontecimentos não mais sobrenaturais, mas eticamente confrangedores, 
capazes de causar reação semelhante ao pasmo do homem medieval diante da maravilha. Lá, o 
espanto perante o (racionalmente) inapreensível pela lógica da sociedade daquele tempo. Agora, a 
incredulidade de que tal fato possa acontecer, incredulidade diante de questões que já deveriam ter 
sido solucionadas e que, no entanto, permanecem no âmago da condição humana e, por extensão, 
do viver em sociedade. Passemos, pois, a pensar o maravilhoso e o insólito na obra da escritora 
contemporânea anunciada no título deste trabalho. 

Marina Colasanti afirma categoricamente que escreve contos de fadas, mas que tipo de 
contos de fadas? Em entrevista, a escritora afirma que contos de fadas são “as pérolas da criação 
literária”, metáforas do inconsciente, completamente afastados de intenções pedagógicas ou de 
auto-ajuda: 

Creio na força da literatura como elemento estruturante, longe das obviedades, do 
previsível, dos “recados” embutidos. Quanto aos contos de fadas, os verdadeiros 
contos de fadas, aqueles que estremecem a alma dialogando silenciosamente com 
ela, sua essência está na origem, surgem das camadas mais profundas do 
inconsciente. Às vezes, ao escrevê-los, sinto com se eu fora apenas o receptor de 
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histórias distantes que por mistério – ou luxo - são contadas dentro de mim. (2000: 
1. Tradução nossa) 

A ‘definição’ que nos oferece Colasanti já acentua uma intenção deliberada de se afastar 
daquilo que é comum, óbvio, remetendo ao insólito. Percebe-se o maravilhoso em seus contos, mas 
um maravilhoso impregnado do simbólico, do imaginário, ora ratificando a aceitabilidade do 
sobrenatural, que aparece incorporado aos eventos da história narrada, ora marcando o 
estranhamento. Referindo-se a Marina Colasanti, Marisa Lajolo e Regina Zilberman consideram 
que  

As personagens dos contos são todas de estirpe simbólica: tecelãs, princesas, fadas, 
sereias, corças e unicórnios, em palácios, espelhos, florestas e torres, não têm 
nenhum compromisso com a realidade imediata. Participam de enredos cuja 
efabulação é simples e linear, dos quais emergem significados para a vivência da 
solidão, da morte, do tempo, do amor. O clima dos textos aponta sempre para o 
insólito, e o envolvimento do leitor se acentua através do trabalho artesanal da 
linguagem, extremamente melodiosa e sugestiva. (1985: 159. Grifo nosso.) 

Assim, observa-se a existência de contos em que o imaginário cria vida. O leitor é 
convidado a embarcar no enredo, tomando assento nessa viagem em que se torna supérfluo – e 
mesmo inócuo – questionar racionalmente as possibilidades a que nos leva a escrita de Marina 
Colasanti, reafirmando-se o acordo ficcional. Algumas narrativas desta escritora evidenciam isso. 
No conto “A Moça Tecelã” (Colasanti, 1982: 9-13), a personagem título cria um real filtrado por 
necessidades e desejos próprios, definidos pela simplicidade da existência. Bastam-lhe suas linhas e 
seu tear para que se delineie tudo de que carece: 

Acordava ainda no escuro, como se ouvisse o sol chegando atrás das beiradas da 
noite. E logo sentava-se ao tear. 
Linha clara, para começar o dia. Delicado traço cor da luz, que ela ia passando 
entre os fios estendidos, enquanto lá fora a claridade da manhã desenhava o 
horizonte. 
[...] 
Nada lhe faltava. Na hora da fome tecia um lindo peixe, com cuidado de escamas. 
E eis que o peixe estava na mesa, pronto para ser comido. Se sede vinha, suave era 
a lã cor de leite que entremeava o tapete. E à noite, depois de lançar seu fio de 
escuridão, dormia tranqüila. (Colasanti, 1982: 9-10) 

Apesar dessa sensação de plenitude, instala-se a solidão no íntimo da personagem e um 
marido é tecido. A expectativa da moça, entretanto, se frustra com o ser por ela criado: subjugada 
em sua criatividade aos ditames do marido, que dela continuamente exige bens materiais, apossa-se 
da heroína o desejo de ser de novo sujeito de sua história, tecelã de seu destino: basta-lhe puxar o 
fio – não de Ariadne, mas das Moiras – para que o marido seja desconstruído, desaparecendo da 
vista e da vida dela, desfecho que surpreende o leitor pela rapidez com que acontece na narrativa: 

A noite acabava quando o marido estranhando a cama dura, acordou, e, espantado, 
olhou em volta.  Não teve tempo de se levantar. Ela já desfazia o desenho escuro 
dos sapatos, e ele viu seus pés desaparecendo, sumindo as pernas. Rápido, o nada 
subiu-lhe pelo corpo, tomou o peito aprumado, o emplumado chapéu. 
Então, como se ouvisse a chegada do sol, a moça escolheu uma linha clara. E foi 
passando-a devagar entre os fios, delicado traço de luz, que a manhã repetiu na 
linha do horizonte. (Colasanti, 1982: 12-3) 

Se o maravilhoso parece definir o cenário do começo do conto – com o encantamento e a 
magia que caracterizam a criação de vida pelo ato de tecer da personagem –, ao final, o que se 
instala é certo estranhamento devido à solução que rompe com o tradicional “viveram felizes para 
sempre” e apresenta a destruição do outro. 
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Um dos contos que leva ao extremo a noção de ‘irrealidade’ intitula-se “No castelo que se 
vai” (Colasanti, 1992: 39-41): 

No seu castelo de ar, morava o Rei do Nada. Não tinha paredes aquele castelo, não 
tinha telhado. Mas assim, transparente, era belo e delicado como nenhum outro. 
E porque o rei nada possuía, nem mesmo o mínimo pedacinho de terra, a qualquer 
sopro de vento, lá se ia o castelo com toda a sua corte, etérea arquitetura flutuando 
no azul. Pousava quando amainasse o vento. Ora era visto num pico escarpado, ora 
surgia à beira do mar ou assentava-se na planície. Nada o prendia a lugar algum. E 
o mundo inteiro era seu reino. (Colasanti,1992: 39) 

Se a moça tecelã cria o real, neste conto o real se configura a partir do nada, vazio que se 
plenifica em sentidos: o rei, que nada possuía, tinha o mundo inteiro; o castelo de ar não se iguala a 
outro, belo e delicado em sua transparência. A carga de significados simbólicos tece uma teia em 
que prazer e poder se opõem e se intercambiam. Ao Rei do Nada declara guerra o Grande Ráiç, rei 
terrível que deseja a posse de tudo aquilo que seu olhar alcança. Ainda que o primeiro rei afiance 
que “Só o Nada me pertence” (Colasanti, 1992: 41), mesmo assim o outro garante que “é esse Nada 
que eu quero!” (Colasanti, 1992: 41). A reação do rei desafiado é, em princípio, um riso discreto, 
que, no entanto, se alastra por toda a corte, das damas ao Bobo, riso que eleva o castelo, graças ao 
sopro das bocas, afastando-o da loucura do outro rei: 

Impotente, Rei Ráiç viu afastar-se a vitória. Por causa daquele Nada, daquele 
castelo impalpável que se ia no regaço do vento, nunca mais seria Rei de Tudo. 
Perdido estava para sempre seu sonho. 
Em fúria, esporeou o cavalo, partindo a galope. Ao longe, leves como tilintar de 
pingentes, ouviam-se ainda as risadas da corte. (Colasanti, 1992: 39) 

Pode-se questionar o que é sólito e o que é insólito na própria realidade humana, submetida 
a acontecimentos cuja explicação racional falece. Com maior pertinência pode-se estender tal 
fluidez e indefinição ao texto literário, que é uma representação dos seres, da vida, passível de 
suscitar diferentes interpretações. Na narrativa, o aparente insólito é mais sólito que a velha 
ambição humana: o Rei do Nada é muito mais coerente – e feliz – do que o Grande Ráiç. Este 
semeia a guerra e a destruição, pretendendo-se Rei de Tudo, mas se vê impotente para dominar o 
novo ‘inimigo’. O primeiro, definido pelo prazer e pela simplicidade, assinala o riso transgressor 
que corrói o outro, a quem vence e de quem subtrai poder. A imaterialidade ressignifica a 
essencialidade de um “viver gentil” (Colasanti, 1992: 39). O acúmulo de domínios, riqueza e 
súditos caracteriza o verdadeiro vazio, o despropósito. O tudo esgota-se diante do nada. 

No conto “Entre a espada e a rosa” (Colasanti, 1992: 23-7), já por nós focalizado em outro 
estudo, é de certa forma o imaginário que responde às necessidades da princesa, protagonista da 
narrativa. Obrigada a se casar com o pretende escolhido pelo rei, seu pai, a princesa refugia-se no 
quarto e na escuridão da noite para implorar à mente e ao corpo que lhe mostrem uma alternativa 
para se eximir do compromisso imposto. No dia seguinte, a resposta que surge traz a marca do 
insólito, até mesmo na percepção da personagem principal, que “não podia acreditar” naquilo que, 
refletido no espelho, tinha diante dos olhos: 

Embolada na cama, aos soluços, implorou ao seu corpo, à sua mente, que lhe 
fizessem achar uma solução para escapar da decisão do pai. Afinal, esgotada, 
adormeceu. 
E na noite sua mente ordenou, e no escuro seu corpo ficou. E ao acordar de manhã, 
os olhos ainda ardendo de tanto chorar, a Princesa percebeu que algo estranho se 
passava. Com quanto medo correu ao espelho! Com quanto espanto viu cachos 
ruivos rodeando-lhe o queixo! Não podia acreditar, mas era verdade. Em seu rosto, 
uma barba havia crescido. (Colasanti, 1992: 23) 

A barba, que a salva do casamento indesejado, vai se constituir elemento de complicação: 
expulsa do castelo, a princesa busca serviço como mulher em uma aldeia. A barba, porém, causa 
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estranhamento e lhe confere uma identidade dúbia ao aproximá-la da caracterização masculina. 
Buscando atuar como homem na próxima aldeia a que chega, face à primeira recusa, novamente ela 
se vê rejeitada, agora devido a sua frágil aparência de mulher. Protegida por elmo e couraça, assume 
a identidade de guerreiro, oferecendo seus serviços de castelo em castelo, mudando de um a outro 
tão logo seu disfarce levantasse suspeitas. 

Ao final da história, a princesa deseja recuperar a antiga forma feminina, agora movida pela 
própria escolha daquele com quem gostaria de se casar. Os mesmos sentimentos aparecem, em um 
movimento circular na estrutura narrativa: 

Dobrada sobre si mesma, aos soluços, implorou ao seu corpo que a libertasse, 
suplicou à sua mente que lhe desse uma solução. Afinal, esgotada, adormeceu. 
E na noite sua mente ordenou, e no escuro seu corpo brotou. E ao acordar de 
manhã, com os olhos inchados de tanto chorar, a Princesa percebeu que algo 
estranho se passava. Não ousou levar as mãos ao rosto. Com medo, quanto medo! 
Aproximou-se do espelho polido, procurou seu reflexo. E com espanto, quanto 
espanto! Viu que, sim, a barba havia desaparecido. Mas em seu lugar, rubras como 
os cachos, rosas lhe rodeavam o queixo. (Colasanti, 1992: 27) 

Reitera-se a percepção do evento como insólito no nível da personagem: a barba dá lugar às 
rosas, tão inoportunas quanto aquela, pois ambas - barba e rosas - fogem à caracterização ‘normal’ 
de um rosto feminino. A leitura da obra aponta para a significação simbólica da história: cabe à 
heroína atuar como guerreiro, devido à aparência masculinizada que lhe confere a barba, 
articulando o emprego da espada; por outro lado, ao final, ela carece de recuperar sua verdadeira 
identidade feminina quando se apaixona pelo rei, momento em que surgem as rosas: 

O título do conto – “Entre a espada e a rosa” – articula a vivência do masculino e 
do feminino, estabelecendo o entre-lugar ou a possibilidade de se deslizar de um a 
outro lado, sem ‘fossos’, exercitando os dois, o que se manifesta em sintonia com 
as identidades cambiantes da pós-modernidade. A espada simboliza o combate, a 
luta pelo que se deseja ou acredita, é ação, ligada ao masculino [...] A rosa 
representa a delicadeza e a beleza que encantam, o perfume que inebria, a 
sensibilidade e a emoção, índices do arquétipo feminino. (Michelli, 2008a: 9) 

Percebe-se, portanto, que os elementos caracterizadores do maravilhoso – castelos, com suas 
personagens nobres, presença da metamorfose, intervenção mágica etc. – afloram nos contos de 
Marina Colasanti. O evento extraordinário, porém, nem sempre é assimilado sem estranhamento, 
afastando a narrativa da definição proposta por Todorov para o gênero. Vários são os contos que 
apresentam essa característica. Detenhamo-nos, porém, em mais um, “O moço que não tinha nome” 
(Colasanti, 1997: 25-8): “Era um moço que não tinha nome. Nem nunca tinha tido. Um moço que, 
não tendo nome, também não tinha rosto.” (Colasanti, 1997: 25). Este é o começo do conto, já 
surpreendendo o leitor pelo insólito de um ser sem rosto. O texto focaliza a busca desse moço por 
sua identidade, esvaziada pela ausência de um nome e de um rosto que singularizem o ser. A 
narrativa clarifica o estranhamento das demais personagens diante daquele vazio, daquela 
“ausência”: 

– Psiu! – chamavam-no as pessoas. 
E ele, acostumado desde pequeno, atendia. Porém, quando se aproximava, quem o 
tinha chamado via em lugar do rosto dele seu próprio rosto refletido, como num 
espelho. E enchia-se de espanto. (Colasanti, 1997: 25) 

O peso da falta de uma identidade própria, de se sentir singular, é o que gera a errância do 
moço por espaços exteriores, como se em algum lugar desconhecido estivesse guardada a sua face. 
Há um perambular, uma peregrinação e uma travessia. As cidades e as pessoas se sucedem nessa 
busca, sem que ele encontre o desejado, mas sem também desistir de sua procura. Os 
acontecimentos vão trazendo um acúmulo de experiências ao herói, que constrói uma história: 
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E nesse caminho, um dia, encontrou a moça que voltava da fonte. 
Ia tão atenta para não entornar o cântaro equilibrado no alto da cabeça, que nem o 
viu chegar pela trilha. E quando ele se aproximou, oferecendo-se para carregar o 
cântaro, foi com surpresa agradecida que encarou o rosto vazio. Mais do que com 
espanto. (Colasanti, 1997: 26) 

Através da descoberta e da vivência do amor, o rapaz vai, finalmente, adquirir um nome e 
um rosto. O texto permite uma gama de leituras, o que se deve em especial à carga simbólica de que 
se revestem os contos de Colasanti, mas importa destacar, neste trabalho, a relação conceitual com o 
maravilhoso, definido como gênero textual em que há uma assimilação plena dos eventos que, de 
certa forma, ferem a lógica do senso comum: 

Relaciona-se geralmente o gênero maravilhoso ao conto de fadas; de fato, o conto 
de fadas não é senão uma das variedades do maravilhoso e os acontecimentos 
sobrenaturais aí não provocam qualquer surpresa: nem o sono de cem anos, nem o 
lobo que fala, nem os dons mágicos das fadas (para citar apenas alguns elementos 
dos contos de Perrault). (Todorov, 2004: 60) 

No conto “O moço que não tinha nome”, a reação de “espanto” das personagens assinala a marca do 
estranhamento diante da percepção de um fato não convencional. O insólito é percebido como tal no 
nível da narrativa, através das personagens, ainda que o leitor mantenha o acordo ficcional. 

Assim, o insólito se instaura, na narrativa de Marina Colasanti, no espanto de personagens 
diante de circunstâncias inexplicáveis; no mundo encantatório criado em suas narrativas; na 
surpresa de leitores diante de alguns personagens e mesmo no desfecho de suas histórias. Seus 
contos, permeados de situações ligadas ao imaginário e ao simbólico, dialogam com o maravilhoso, 
articulando sua permanência e renovação. Considera-se que a narrativa desta escritora, ainda que 
embebida dessa herança do maravilhoso, ultrapassa-a, assinalando a marca do insólito: os eventos 
ficcionais aproximam-se do extra-ordinário, instaurando possibilidades que surpreendem e 
desalojam também o leitor. Nova pergunta inquieta: por quê? Por que Marina Colasanti não segue 
simplesmente o “filão” já consagrado do maravilhoso? Por que o estranhamento no nível das 
personagens? Não há uma resposta clara para este questionamento, mas, pelo menos, pode-se 
arriscar a hipótese de que as estratégias narrativas coadunam-se a uma visão contemporânea da 
literatura, cuja inquietude é já pontuada no nível da própria narrativa, não permitindo, ao leitor, a 
aceitação passiva da história ou uma posição confortável diante dela. 

Maravilhoso ou insólito, fantástico ou estranho são simplesmente termos a entreter aqueles 
que se detêm a olhar, com olhos argutos de pesquisadores, o texto literário, que, a despeito deles, 
simplesmente existe e se oferece ao deleite de variadas leituras, encantando. 
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O INSÓLITO E O LEITOR EM 
REINAÇÕES DE NARIZINHO, DE MONTEIRO LOBATO 

Patrícia Kátia da Costa Pina* 

Na casa ainda existem duas pessoas – tia Nastácia, negra de estimação que 
carregou Lúcia em pequena, e Emília, uma boneca de pano bastante 
desajeitada de corpo. 

(Lobato, 1970: 11) 

A casa a que o narrador do trecho em epígrafe se refere é a casinha branca, que compõe o 
imaginário espaço do Sítio do Picapau Amarelo, onde moram Dona Benta e sua neta, Lúcia, a 
menina do narizinho arrebitado – ou apenas Narizinho, como as crianças a conhecem desde que 
começou a povoar as páginas escritas por Monteiro Lobato para os pequenos lerem e morarem. Essa 
casa simbólica constitui-se em um poderoso instrumento de contato com o pequeno leitor do 
escritor de Taubaté, pois ela representa a casa dos sonhos das crianças burguesas, reprimidas em sua 
criatividade pelos valores executados pela Escola, pela Família, pela Igreja, no Brasil novecentista. 

Além do traçado imaginário dessa casa, o narrador compõe o ambiente referindo-se a duas 
“pessoas” que “existem” na casa, além de Dona Benta: uma negra de estimação e uma boneca. 
Esses “objetos” personificados denunciam a escala valorativa burguesa com a qual o narrador e seus 
leitores vão interagir: a construção discursiva aponta o estatuto diferenciado de ambas, embora tente 
disfarçá-lo pela explícita “pessoalização”: Tia Nastácia e Emília são equiparadas, o que humaniza 
uma e “coisifica” a outra. Mas isso é tema para outra discussão. Aqui, o problema reside no insólito 
e em sua função de instrumento de sedução da criança leitora e de elemento de liberação do 
imaginário infantil. Era insólito, nesse Brasil de ontem, ficcionalizar positivamente uma mulher 
negra e uma boneca, esta última, por si só, um elemento do mundo concreto que já se constitui 
como ficcional. 

Emília, uma boneca de trapos velhos e recheio de macela, é uma das “pessoas” que moram 
na casinha branca de Dona Benta. Isso é inusitado. Bonecas não são pessoas, apenas representam 
pessoas.  Mas Emília é apresentada ao leitor como se fosse gente. Pequenina, apenas 40 cm, aparece 
nas primeiras ilustrações sempre arrastada por Narizinho, mas seus olhos já denunciam uma vida 
infinita a se manifestar. 

Ela, no início da trama, não sabe falar, mas age como qualquer outra criança. E o problema 
da fala é resolvido, também, de forma surpreendente, para nós, adultos contaminados pelo mundo 
racional e lógico. 

Ao visitar o Reino das Águas Claras, Narizinho conhece o Doutor Caramujo, um médico 
renomado, dono de pílulas milagrosas. Ele tem pílulas que liberam a fala. Só que um sapo, o Major 
Agarra, castigado pelo Príncipe Escamado por ter deixado dona Carochinha invadir o Reino e levar 
o Pequeno Polegar, confundiu as pílulas do Dr. Caramujo com pedras e ingeriu-as quase todas. 
Registre-se que o castigo do Príncipe foi ordenar que o sapo engolisse cem pedrinhas. Descoberto o 
engano e salvas as pílulas, o Dr. Caramujo deu uma pílula falante a Narizinho que, imediatamente, 
obrigou Emília a engoli-la. Foi um desastre. A boneca não parava de falar e misturava tudo: em 
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lugar de Dr. Caramujo, Dr. Cara de Coruja; beliscão virou liscabão e por aí foram as asneiras de 
Emília. 

Essas asneiras seriam simplesmente engraçadas se estivessem na voz de uma criança, mas 
foram postas na boca de uma boneca. O teor da fala de Emília nunca é “inocente”. Em sua boca, 
surgem pequenos manifestos contra casamentos arranjados, contra a falta de liberdade, sobre a 
necessidade de se adquirir conhecimento, sobre táticas de sobrevivência num mundo cheio de 
armadilhas etc. Na época, as bonecas não falavam, quando muito, diziam mamãe.  Emília passou a 
falar com autonomia e ousadia. 

Ela representa, nas narrativas para crianças e jovens escritas por Monteiro Lobato, o 
imprevisível, o não habitual, o diferente, o lúdico e sua importância na vida de pequenos e grandes 
homens e mulheres. Irreverente, essa bonequinha de macela desafia todos os padrões que regem a 
família burguesa brasileira da época, propondo uma nova ordem – a do faz-de-conta, onde tudo é 
possível, tudo é lícito. 

Mas ela não é a única personagem a construir o insólito como instrumento de ruptura com o 
mundo cinza e branco da burguesia novecentista brasileira: no universo ficcional lobatiano, o jogo 
entre a realidade dada e a inventada, gancho maior para a conquista do pequeno leitorado, aparece 
através das aventuras vividas pelas crianças e pelos bonecos, pela interação que se dá entre o espaço 
ficcional infantil tradicional e o reinventado por Narizinho, Pedrinho, Emília, Visconde etc., pela 
aparente “naturalização” do diferente. 

A criança é um público diferente, escrever para “meninos” e “meninas” exige do escritor 
uma preparação específica, que lhe permita configurar simbolicamente um mundo, capaz de 
interagir com aquele que os pequenos conhecem empiricamente, não para repeti-lo, mas para levá-
los a um reconhecimento reflexivo, ou melhor, a um outro conhecimento do já visto e já vivido. 
Escrever, então, para crianças, sempre vai ter a marca do processo de ensino-aprendizagem. 

Teresa Colomer aponta que a literatura infantil responde à visão da infância que cada 
sociedade e cada época constroem: “Nos livros infantis o poder das relações entre autor e leitor é 
mais evidente que na literatura produzida e lida entre adultos; sua função educativa é muito óbvia e 
torna-se também muito visível que os autores e editores estão constrangidos por pressões sociais de 
diversos tipos” (Colomer, 2003:117). 

Percebe-se, pela “fala” da pesquisadora, que não se trata de um processo de ensino-
aprendizagem “ingênuo”, se é que isso é possível. Escrever para crianças, fazê-las morar nos livros, 
levá-las a gostar do literário, implica levar-lhes marcas culturais e ideológicas nem sempre muito 
mascaradas. Mas o que importa a este artigo é “como” estabelecer o contato entre os miúdos e o 
livro e “como” fazê-los gostar dessa “brincadeira”. 

A questão da ludicidade do ato de ler e da compreensão da escrita literária como espaço de 
imaginação livre, tanto no que se refere ao ato da criação, quanto no que cerca o ato da leitura, é 
básica para a reflexão que aqui se desenvolve. 

Entendo, com Iser, que o texto literário encena mundos e constrói-se como jogo, a partir dos 
atos de fingir que potencializam, pela interação, o imaginário do escritor e, em outro momento, do 
leitor, o qual vai realizar a obra lida, de acordo com seu repertório, num processo de ação 
imaginária simultaneamente individual e coletivo (Iser, 1999: 105-15). Para ele, “o texto enquanto 
jogo é uma contínua transformação de todas as suas posições” (Iser, 1999: 115). Essa 
“instabilidade” textual faz do ato de ler uma instigante movência, o que me permite pensar a 
literatura e sua leitura, principalmente na infância, como práticas lúdicas, que demandam a 
liberdade imaginária para suas possíveis e sempre precárias concretizações. 

Em Reinações de Narizinho, dividem a cena o cinema, os contos de fadas tradicionais, a 
vida no Sítio, a literatura. Tom Mix, o gato Félix, Pinocchio, Esopo, La Fontaine, Cinderela, Branca 
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de Neve: são todos retomados pela narrativa, cujas marcas de fragmentação denunciam uma costura 
intencionalmente desatada, de forma a criar um efeito incomum, inusual, instigando o pequeno 
leitor a pôr em jogo seu ainda ralo repertório. 

Nenhum dos personagens do Sítio “estranha” a existência do Reino das Águas Claras, o 
encontro de Rabicó com Tom Mix, o sumiço de Peter Pan, a visita de Cinderela, Branca de Neve e 
outros convidados do mundo maravilhoso dos contos de fadas. À exceção de Tia Nastácia, 
personagem mais “concreta” da obra, até Dona Benta embarca na viagem imaginária dos netos, 
como se tudo aquilo fosse “normal”. 

E é, basta conversarmos com uma criança ainda hoje: pássaros e cães conversam, bonecos 
pensam e agem como pessoas, amigos inventados vivem pequenas aventuras. Mas em geral um 
risinho maroto acompanha as histórias que contam. Um risinho que denuncia que elas sabem que se 
movimentam no espaço imaginário do faz-de-conta. 

Nas aventuras do Sítio, o faz-de-conta vira realidade. O jogo ficcional assume caráter de 
verdade alternativa. Para Jacqueline Held, o fantástico é aquilo que só tem existência imaginária 
(1980:19). O fantástico, na ótica de Held, implicaria o uso do irreal para provocar no leitor o medo, 
o assombro, mas um assombro agradável, porque localizado pelo texto e por quem o lê num 
universo paralelo, que não traz risco para o mundo concreto. Todorov, por outro lado, ao 
caracterizar o fantástico na literatura, em estudo sobre O diabo apaixonado, define-o como um 
acontecimento que não se submete às explicações lógicas com as quais estamos acostumados em 
nosso cotidiano: 

Aquele que vive o acontecimento deve optar por uma das soluções possíveis: ou se trata de 
uma ilusão dos sentidos, um produto da imaginação, e nesse caso as leis do mundo 
continuam a ser o que são. Ou então esse acontecimento se verificou realmente, é parte 
integrante da realidade; mas nesse caso ela é regida por leis desconhecidas para nós. Ou o 
diabo é um ser imaginário, uma ilusão, ou então existe realmente, como os outros seres 
vivos, só que o encontramos raramente. O fantástico ocupa o tempo dessa incerteza; assim 
que escolhemos uma ou outra resposta, saímos do fantástico para entrar no gênero vizinho, 
o estranho ou o maravilhoso. O fantástico é a hesitação experimentada por um ser que não 
conhece as leis naturais, diante de um acontecimento aparentemente sobrenatural. 
(Todorov, 1975:148) 

Sem se concretizar em algo específico, o fantástico parece-me ser aí associado à apropriação 
que personagens e leitores fazem de eventos diferentes dos eventos “reais”, verossímeis. Ou seja: a 
definição da natureza fantástica de um fato ficcional ou de uma personagem seria uma atribuição de 
um Outro, dependeria do olhar de uma alteridade. Emília, para as demais personagens do Sítio, não 
é tão diferente assim, as várias alteridades com as quais ela dialoga, não a colocam como algo 
impossível que se concretiza, mas como um ser diferente dos outros, e incorporam essa diferença a 
seu cotidiano, sem, no entanto, esvaziar-lhe a tensão. Por identificação, é possível que os leitores 
empíricos sigam o mesmo caminho. 

Referindo-se ao livro Reinações de Narizinho, Sônia Salomão Khéde remete à importância 
da representação ficcional da infância como instrumento de contato do texto com o pequeno leitor: 

Lobato consegue, em sua primeira obra, criar personagens que cumprem diversas 
funções no Sítio do Picapau Amarelo. A mais importante delas é possibilitar a 
identificação do leitor mirim com o texto literário. Em segundo lugar, através de 
processos lúdicos e alegóricos está a relação intratextual e intertextual que os 
personagens estabelecem entre si e entre personagens de outros livros, inaugurando 
um diálogo rico pela discussão dos valores e das formas de viver. (Khéde, 1990:55) 

Em cada personagem que habita as páginas das variadas narrativas lobatianas para crianças 
(e jovens) vislumbro a construção imaginária e insólita de um “tipo” de leitor empírico. Esses 
diferentes perfis teriam viabilizado, ao que tudo indica, a relação do texto literário com múltiplos 
segmentos do leitorado infantil e juvenil novecentista brasileiro.  
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Emília transversaliza ainda mais esse processo de representação, duplicando-o 
ficcionalmente, o que me parece desembocar na intensificação da ativação do imaginário desses 
pequenos leitores – é como se essa personagem funcionasse junto a seus interlocutores como um 
fortíssimo sopro de “pó de pirlimpimpim”.  Ela provoca e instaura o espaço ficcional do jogo, 
instrumentalizando-o pelo insólito. 

O jogo não se liga ao cômico necessariamente:  é independente, não desempenha uma 
função moral. É uma atividade voluntária. O jogo é o “faz-de-conta” que se reconhece como tal. E 
no Sítio isso acontece: Emília, Pedrinho e Narizinho sabem que estão entrando num universo 
paralelo quando começam suas aventuras, o próprio “pó de pirlimpimpim” marca isso. 

O jogo é temporário e transitório, tem finalidade em si mesmo: cada aventura vivida no Sítio 
tem regras particulares e não serve para nada, a não ser para divertir a garotada ficcional e a 
garotada empírica.  Segundo Jacqueline Held, “A vida da criança é toda ela dominada pela 
brincadeira. Assim, a passagem de uma crença inicial à exploração lúdica dessa crença ocorre muito 
cedo, e de maneira imperceptível” (Held, 1980: 44) A criança, dominada que é pelo adulto e por 
seus valores, desenvolve táticas particulares para distanciar-se dessa dominação e jogar com ela, 
subvertendo-a, muitas das vezes. É nesse processo que a literatura destinada à infância deve 
funcionar – não como instrumento de controle do imaginário infantil, não como arma de uma 
violência disfarçada, marcada por valores caducos, mas como arma de construção de indivíduos 
capazes de refletir sobre os valores, as práticas, os discursos que os cercam, criando alternativas de 
diálogo com esse universo, sem que sejam devorados por ele. 

Johan Huizinga trabalha com a importância do jogo na vida social: 
As grandes atividades arquetípicas da sociedade humana são, desde início, 
inteiramente marcadas pelo jogo. Como por exemplo, no caso da linguagem, esse 
primeiro e supremo instrumento que o homem forjou a fim de poder comunicar, 
ensinar e comandar. É a linguagem que lhe permite distinguir as coisas, defini-las e 
constatá-las, em resumo, designá-las e com essa designação elevá-las ao domínio 
do espírito. Na criação da fala e da linguagem, brincando com essa maravilhosa 
faculdade de designar, é como se o espírito estivesse constantemente saltando entre 
a matéria e as coisas pensadas. Por detrás de toda expressão abstrata se oculta uma 
metáfora, e toda metáfora é jogo de palavras. Assim, ao dar expressão à vida, o 
homem cria um outro mundo, um mundo poético, ao lado do da natureza. 
(Huizinga, 2001:7) 

Para fazer as crianças “morarem nos livros”, Lobato e os demais escritores para crianças 
precisam jogar com elas, criando um mundo à parte, um mundo mágico, composto de aventuras 
fantásticas, ou um mundo de aventuras históricas ressignificadas, enfim, desafiar a criança para a 
leitura demanda mostrar a ela que ler é diversão, que a leitura é uma prazerosa brincadeira. E, como 
em toda brincadeira, a tensão de reinventar a vida é fundamental: essa tensão que preside o jogo é 
que funcionaria como instrumento de provocação dos pequenos leitores, como meio de fazê-los 
gostar de ler. No âmbito do literário, tal tensão preside o ato interpretativo. 

Benjamin, ao traçar uma “História Cultural do Brinquedo”, em seu livro Reflexões: a 
criança, o brinquedo, a educação (Benjamin, 1984: 67-70), coloca a criança não como indivíduo à 
parte do mundo, mas como ser que transita pelas práticas culturais de sua comunidade, de seu grupo 
social, étnico etc. A criança pertence ao universo de sua família e de seus amigos, ela é engendrada 
por ele, tanto quanto o engendra, “relendo-o” através de seu imaginário. 

Vários elementos que o compõem ativam o imaginário infantil, mas alguns, em especial, 
foram sendo criados com o objetivo de, ludicamente, aproximar a criança dos padrões sociais 
desejáveis para cada época e sociedade: os brinquedos. Carrinhos, casinhas, bonecos, trens, peões, 
bolas, enfim, o universo liliputiano (Benjamin, 1984: 71) destinado às crianças vem carregado da 



O insólito em questão – Simpósios – Publicações Dialogarts – ISBN 978-85-86837-64-7 
 

 230

ideologia dos pais, das escolas, dos países, das igrejas etc. A esse universo de miniaturas, acrescento 
Emília, a insólita personagem lobatiana. 

Identificando-se com as personagens, principalmente com Emília, a boneca que vive de 
traquinagens, o pequeno leitor pode reler seu mundo e a si mesmo, num processo de libertação do 
imaginário que reflete sobre o mundo sólido do cotidiano, profundamente castrador das liberdades 
infantis – e adultas... 

Flavio García, em “O ‘insólito’ na narrativa ficcional: a questão e os conceitos na teoria dos 
gêneros literários”, define o insólito como um evento raro, inusual, imprevisto, maravilhoso 
(2007:21). Claro que “maravilhoso” aí não traz a carga significativa atribuída ao termo por 
Jacqueline Held. Retirado da concepção dicionarizada que o define como evento surpreendente, 
sem vinculá-lo à elaboração imaginária própria da escrita literária, o insólito remete àquilo que 
contraria hábitos, normas, regras, enfim, àquilo que propõe uma outra ordem de experiência da 
realidade. Daí minha escolha de caracterizar Emília como personagem “insólita” dentro da ficção 
infantil lobatiana – ela repensa a realidade que lhe é imposta, desfazendo-a pelo faz-de-conta. 

Em “A Realidade e o Insólito”, Manuel Antônio de Castro afirma que “a força e vigor do 
insólito está em quebrar os valores dominantes, em pôr em questão um certo mundo. Sem valores, a 
realidade ou mundo parece tornar-se caótica, sem uma verdade que a ordene e dê 
segurança”(Castro, 2008: 28) É principalmente a partir dessa reflexão que leio Emília e a narrativa 
para crianças escrita por Monteiro Lobato pelo diapasão do insólito. Autor, narrador e personagens 
quebram constantemente os padrões estabelecidos como corretos e adequados, tornam a realidade 
um campo movediço, instaurando um processo de desestabilização do dado que não recoloca o 
leitor na ordem geradora da leitura, mas que o desloca para um espaço simbólico de instabilidade e 
tensão. 

Bordini e Aguiar (1988:15) colocam o ato da leitura como um ato de liberdade, no que tange 
ao leitor.  Ao deparar-se com um texto literário, o indivíduo aparta-se das contingências que cercam 
seu cotidiano e se abre para o mundo do texto, para as vivências Outras que lhe são apresentadas a 
cada página. 

Relação transitiva, cada ato de leitura deve processar uma pessoalização do texto: “Não nos 
é possível penetrar nos textos que lemos, mas estes podem entrar em nós; é isso precisamente o que 
constitui a leitura” (Scholes, 1991: 22) Ler literatura, então, parece poder ser definido como um 
momento em que o leitor inscreve, em si, o texto lido. Mas o processo tem uma contrapartida: ele 
também se inscreve no texto, uma vez que, ao se deixar ocupar pela palavra, apropria-se dela, torna-
a sua e torna-se ela mesma. Ler implica interpretar e criticar. As associações que estabelecemos ao 
ler nos revelam quem somos no e a partir do texto lido. 

O ato da leitura literária, portanto, não se constrói por um mero processo de decodificação 
do impresso, pois esse trânsito entre texto e leitor está situado histórica, cultural, politicamente, 
envolvendo, ainda, condicionamentos menores, de ordem psicológica, social, econômica etc. 

O ato de ler literatura pode ser entendido como um ato que aciona e constrói mundos e 
vontades. Nós não nascemos leitores de literatura, sequer nascemos leitores do mundo, precisamos 
ser educados para ler os livros e a vida. Essa educação, familiar, a princípio, escolar, a posteriori, 
não é, também, um processo “natural”, um processo “fácil” e “facilitador”. Nós nos formamos 
leitores, se formos adequadamente provocados para isso. E o insólito provoca. 

Monteiro Lobato soube jogar com as expectativas infantis e juvenis do Brasil novecentista, 
encenando situações e personagens “diferentes”, “inusuais”, “incomuns”, capazes de romper com os 
padrões tradicionais de produção e consumo literários, viabilizando o surgimento de novas formas 
de interação texto-leitor. Um dos instrumentos utilizados para isso foi o insólito revisitado e 
reinventado, principalmente, por Emília. 



O insólito em questão – Simpósios – Publicações Dialogarts – ISBN 978-85-86837-64-7 
 

 231

Referências 
BENJAMIN, W. Reflexões: a criança, o brinquedo, a educação. São Paulo: Summus, 1984. 

BORDINI, M G; AGUIAR, V T. Literatura: a formação do leitor. Porto Alegre: Mercado Aberto, 
1988. 

COLOMER, T. A formação do leitor literário. São Paulo: Global, 2003. 

CASTRO, M A. A Realidade e o Insólito. In: GARCIA, F (org). Narrativas do insólito: passagens e 
paragens. Rio de Janeiro: Dialogarts, 2008. p.8-31. 

GARCIA, F. O ‘insólito’ na narrativa ficcional: a questão e os conceitos na teoria dos gêneros 
literários”. In.: ______. (org). A banalização do insólito:questões de gênero literário – mecanismos 
de construção narrativa. Rio de Janeiro: Dialogarts, 2007. p.11-23. 

HELD, J. O imaginário no poder: as crianças e a literatura fantástica. São Paulo: Summus, 1980. 

HUIZINGA, J. Homo ludens: o jogo como elemento da cultura. 5ed. São Paulo: Perspectiva, 2001. 

ISER, W. O Jogo. In: ROCHA, J C C (org.). Teoria da ficção: indagações à obra de Wolfgang Iser. 
Rio de Janeiro: EdUERJ, 1999. 

KHÉDE, S S. Personagens da literatura infanto-juvenil. 2ed. São Paulo: Ática, 1990. 

LOBATO, M. Reinações de Narizinho. São Paulo: Brasiliense, 1970. 

SCHOLES, R. Protocolos de leitura. Lisboa: Edições 70, 1991. 

TODOROV, T. Introdução à literatura fantástica. São Paulo: Perspectiva, 1975. 



O insólito em questão – Simpósios – Publicações Dialogarts – ISBN 978-85-86837-64-7 
 

 232

O INSÓLITO USO DO NOME PRÓPRIO NO TEXTO LITERÁRIO 

Tania Maria Nunes de Lima Camara* 

Desde os tempos mais remotos, a posse de um nome é privilégio de todo ser humano. Cada 
criança, no momento em que nasce, recebe de seus pais um nome. Conceituado como elemento de 
individuação, o nome próprio designa um único objeto identificado num ato de fala, em que o 
locutor pressupõe identificável pelo alocutário. 

Tal função designativa aponta-o como elemento estritamente denotativo, característica esta 
que lhe é peculiar, no dizer de John Stuart Mill: “Os nomes próprios [...] não são conotativos, 
designam os indivíduos que por eles são chamados, mas não indicam nem implicam nenhum 
atributo como pertencente a estes indivíduos” (Ullmann, 1964:154). 

Segundo Mill, somente os nomes comuns, além da denotação, podem conotar certos 
atributos e certas formas externas, o que os coloca em franca oposição aos nomes próprios, já que 
estes, para o referido autor, não têm nenhuma significação. 

Remetendo a Otto Jespersen, Ullmann (1964: 154) destaca que Mill e seus seguidores 
evidenciam aquilo que pode ser chamado de valor dicionário do nome, desconsiderando o valor 
contextual, a situação particular em que é enunciado. Além disso, contrapõe-se a Mill sobre o 
caráter conotativo que somente os nomes comuns podem apresentar, aludindo ao fato corriqueiro de 
um nome próprio se tornar um nome comum, por meio metafórico ou metonímico. Como exemplo, 
cita cicerone, advindo de Cícero e chauvinismo, de Nicolas Chauvin de Rochefort. Tal mudança só 
pode ser explicada na medida em que se considere a presença da conotação também no nome 
próprio. 

A esse caso é possível acrescentar outro: quando um nome próprio se converte numa palavra 
vulgar, nem sempre se transforma em substantivo comum. Pode, por exemplo, aparecer como 
verbo, encerrando um tom elogioso ou depreciativo, em função das características do referente, 
elemento este que pertence à matéria extralinguística. Considere-se, como exemplo, o neologismo 
“malufar”, em que o nome próprio Maluf foi transformado em verbo que sugere ações de caráter 
negativo, considerando-se o contexto político brasileiro. 

Desse modo, não é possível entender os nomes próprios simplesmente denotativos. 
Justamente o fato de conotarem atributos é que torna seu estudo capaz de esclarecer muitos aspectos 
da cultura de um povo. 

Platão, no Diálogo Crátilo, apresenta Crátilo e Hermógenens, que discutem a natureza do 
nome. A argumentação de cada um dos envolvidos relaciona-se, diretamente, ao significado de seus 
respectivos nomes: Crátilo, do grego Krátylos, advém da raiz de krátos, “a Força personificada”, 
ligando-se, assim, ao caráter natural; Hermógenes, do grego Hermogénes, provém de Hermês, 
Hermes, de génos, raça, ou seja, “gerado pelo mensageiro Hermes”; Hermes é “aquele que 
transmite toda a ciência secreta” (Brandão, 1987: 196), o código, daí o convencional. 

A Grécia, berço da cultura ocidental, é pródiga em exemplos que confirmam o componente 
significativo do antropônimo. Entre os heróis das tragédias gregas, um deles, ao nascer, teve os pés 
amarrados, provindo desse fato o seu nome: Édipo, “pés inchados”. 

                                                 
* UERJ/UNISUAM 
Proponente do simpósio “O insólito em questão no texto artístico: a literatura e a publicidade”. 
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Relacionado ainda à história do pensamento ocidental, é extremamente relevante, na 
formação dos nomes bíblicos, o valor do antropônimo como traço cultural. 

Considere-se, por exemplo, o nome Pedro, dado por Jesus a Simão Barjona. Não se trata, 
efetivamente, de uma simples mudança de nome; é mais do que isso: um novo batismo. No 
encontro de Simão com Jesus, este lhe disse: “Tu es Simon, filius Jona; tu vocaberis Cephans, quod 
interpretatur Petrus... tu es Petrus et super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam...” (Nascentes, 
1952: 237). Em sentido figurado, pedra remete a “duro”, “rijo”; assim sendo, o nome Pedro não 
ocorre por acaso. 

Do ponto de vista antropológico, Lévi-Strauss reconhece no antropônimo um papel operador 
de classificação: “Os nomes próprios são parte integrante dos sistemas tratados por nós como 
códigos: meios de fixar significações, transpondo-as em termos de outras significações” (Machado, 
1976: 25). 

Na Antropologia, ocorrem reconhecidos aspectos específicos estabelecidos entre os nomes 
próprios e o sistema de parentesco. Mais do que termos que permitem identificação, “eles 
constituem o próprio sistema de parentesco, na medida em que formam o ‘Ego’ nuclear de cada um 
dos elementos” (Martins, 1984: 15). Como ilustração, observe-se a seguinte passagem do romance 
Maíra: “Os homens aqui mudam de nome quando têm um filho homem. Maxihú é o pai de Maxi... Eu 
seria Iuicuihí se minha filha se chamasse Iucui? Ou Mairahú se meu filho pudesse chamar-se Maíra?...” 
(Ribeiro, 1990: 372). 

O exemplo acima mostra que, na comunidade apresentada, o nascimento de uma criança do 
sexo masculino leva o pai a ser rebatizado, assumindo, a partir de então, o nome do recém-nascido, 
seguido do morfema – hú, estabelecendo a relação de parentesco que passou a existir. O mesmo fato 
não ocorre com a mãe. 

Maxihú não é, dessa forma, um nome vazio de significação; ao contrário, identifica um ser, 
estabelecendo uma relação significativa de aproximação entre o pai e o filho, um signo simbólico. 

Do ponto de vista psicanalítico, o nome próprio é um suporte de desejos. Um exemplo típico 
é aquele em que o pai dá ao filho o nome com qual fora batizado. Trata-se do prolongamento do 
próprio eu narcísico. “A fala do Sr. O., um paciente narcisista, é tocante a este propósito: ‘...Posso 
até morrer, mas meu nome não irá morrer comigo, pois ficará perpetuando uma vez que um nome 
não morre’” (Martins, 1984: 28). A nobreza sempre se apoiou nessa idéia, tentando trazer bons 
augúrios para seus filhos. 

Em outros casos, o prolongamento do nome próprio ocorre como homenagem a pessoas da 
própria família, sendo acrescentadas ao nome original as formas Neto, Sobrinho, marcas 
diferenciais da identidade do sujeito: distinção entre o homenageado e aquele que encarna a própria 
homenagem. 

Desse modo, percebe-se que o antropônimo é a marca linguística pela qual o grupo social 
toma conhecimento do indivíduo, e esse procedimento é geralmente assinalado por cerimônias de 
aquisição ou de mudança de nome, como batismo, o casamento e outros rituais de iniciação. 

O campo da literatura é outro em que o nome próprio encontra terreno fértil para estudo. O 
artista nomeia os personagens da maneira como o faz ou por apresentar uma sensibilidade 
linguística apurada, ou por proceder a um batismo intencional. Desde que as evidências existam, o 
modo como surgem – de maneira consciente ou inconsciente – acaba por tornar-se irrelevante. 

O nome próprio dos personagens é o primeiro estágio de uma individualização, uma forma 
de fazer adquirir vida própria, de destacar-se e de diferenciar-se dos demais. 

Em Grande Sertão: Veredas, o nome Diadorim, segundo Ana Maria Machado (1976), traz 
em si a própria visão caleidoscópica sugerida pelo personagem: Dia + adora (ser), Diá (diabo) + dor 
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(não-ser) + im; o ser e o não-ser, deus e demo bifurcam-se, deixando, por exemplo, entrever a 
indefinição. 

Ao lado das marcas significativas estabelecidas a partir do próprio significante, ocorrem 
outros efeitos, provocados, certamente, por influência do ponto de vista social. 

Em Poema tirado de uma notícia de jornal, Manuel Bandeira escreve seguinte verso: “João 
Gostoso era carregador de feira livre e morava no morro da Babilônia num barracão sem número”. 
O nome João atribuído homem do povo, simples trabalhador do dia-a-dia. 

O mesmo antropônimo aparece no texto O arquivo, de Victor Giudice: “No fim de um ano 
de trabalho, joão obteve uma redução de quinze porcento em seus vencimentos: joão era moço...”. 
Nesse caso, ao lado da simplicidade conotada pelo nome João, o autor marca a falta de importância, 
a reificação do personagem escrevendo o referido nome com letra minúscula; uma forma de 
diminuir também o homem. 

A partir do exposto, conclui-se que o nome próprio, dentro da ótica da intencionalidade ou 
não da nomeação, é um elemento contextual significativo e dentro do contexto em que está inserido 
deve ser analisado. É próprio por exprimir aquilo que não é comum a toda a espécie. Assim sendo, 
classifica, individualiza e significa; é apropriado. 

Em Machado de Assis, uma série de exemplos podem ser citados. Destaca-se, aqui, o conto 
O Dicionário. Nele, o personagem central recorre a dois ministros, em busca de auxílio para a 
elaboração de um vocabulário, ao que eles respondem: “– Nós, Alfa e Ômega, estamos designados 
pelos nossos nomes para as cousas que respeitam à linguagem. A nossa idéia é que Vossa 
Sublimidade mande recolher todos os dicionários e nos encarregue de compor um vocabulário novo 
que lhe dará a vitória” (Assis, 1992: 584). 

Os ministros declaram-se, em função de seus nomes, aptos a resolver o problema que aflige 
o soberano. Alfa e ômega são letras do alfabeto grego; por isso, designados para questões relativas à 
linguagem. Sendo assim, não poderia haver ninguém melhor do que eles próprios para organizar um 
dicionário. 

Mais uma vez, o autor explicita, através da fala do personagem, a ligação que ocorre entra a 
escolha do nome próprio e os traços característicos dos personagens. 

No mesmo conto, uma outra observação pode ser feita. Esta diz respeito a Bernardino, o 
personagem principal. 

Era uma vez um tanoeiro demagogo, chamado Bernardino, o qual em cosmografia 
professava a opinião de que este mundo é um imenso tonel de marmelada, e em 
política pedia o trono para a multidão... entrando no paço, vencedor e aclamado, 
viu que o trono só dava para uma pessoa... 
[...] O primeiro ato do novo rei foi abolir a tanoaria... O segundo foi declarar que, 
para maior lustre da pessoa e do cargo, passava a chamar-se de Bernardino, 
Bernardão. (Assis, 1992: 582) 

O autor, no fragmento acima, distingue, morfologicamente, a situação anterior e posterior do 
personagem. Bernardino e Bernardão são formas que apontam oposição de grau, uma vez que se 
pode entender o sufixo – INO como variante de – INHO. 

Na condição de tanoeiro, Bernardino, homem do povo, socialmente diminuto, ascendeu ao 
poder, subiu hierarquicamente, tornou-se grande. Daí a necessidade de “novo batismo”: alguém que 
ocupasse o trono não poderia ser chamado de uma forma que guardasse em si traço de pequenez, de 
diminuição. Justifica-se, assim, a adoção de um nome no qual se encontra marca própria de 
aumentativo: o sufixo – ÃO, mais condizente com a nova posição social, no pensar do personagem. 

Além disso, uma origem nobre, obtida por intermédio de uma genealogia encomendada, é 
etimologicamente marcada pela forma latina do nome Bernardus Tanoarius, que, segundo o 
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personagem do conto, se refere a um general romano do século IV, o que também tenciona passar 
idéia de poder. 

Do exposto, é possível pensar que, quando o artista nomeia um personagem, o faz, 
conscientemente ou não, em função do papel que lhe designa, ou seja, “o nome do personagem é 
anterior à página escrita” (Machado, 1976). 

O nome próprio mostra-se, assim, mais um ponto observado pelo leitor, cabendo a este 
perceber e descodificar as diversas intenções possíveis, de modo a processar, de forma adequada, as 
informações nele contidas. Um caminho, a princípio, insólito a ser percorrido para a produção de 
sentido. 
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