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O cordial famigerado
 

Uma conversa com JOMARD MUNIz DE BRITTO 
por Aristides Oliveira, Demetrios Galvão e Ricardo Maia Jr

Jomard Muniz de Britto (JMB) é um agitador cultural que percorreu várias gerações, 
deixando uma marca profunda na escrita da cultura brasileira, desde suas crônicas de 
cinema produzida nos anos 50 até os Atentados Poéticos em plena atividade. Construtor 
de pensamento na história da Bossa Nova (Do Modernismo a Bossa Nova, 1966), do 
Tropicalismo (Bordel Brasilírico Bordel, 1992) e do cinema super-8, o corpo de JMB 
é uma narrativa incalculável, que atravessa o debate da crítica cultural contemporânea. 
O Brasil estava vivenciando um dos seus piores momentos: a transição para o Golpe 
Civil-Parlamentar em 2016. Nesse período de incertezas, ele compartilhou conosco os 
vestígios do anti-memorialismo, politica, cultura e vida afetiva, carregando uma mala 
cheia de ironia e atentados para as perguntas mais comportadas. Seu projeto Atentados 
Poéticos consiste em um manifesto ou ensaio crítico realizado mensalmente e distribuído 
para os caminhantes de Recife e via e-mail para os leitores além-Capibaribe. Chega aos 
82 anos desafiando a morte, pois ela tem medo dos famigerados1. 

1 Entrevista realizada entre agosto de 2016 a janeiro de 2017, em Recife-PE.

entrevista
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Você tem uma participação efetiva 
na Balada Literária em São Paulo. 
Qual avaliação você faz da nova cena 
literária desse evento?
JMB: Eu acho essa pergunta imprópria. 
Não estou dizendo que é improcedente. 
A Balada Literária não é uma balada de 
análise sociológica, ou sociolinguística. É 
um acontecimento social para congregar 
várias tendências! “O que está melhor?” 
“O que está em evidência?” Eu não sei 
responder, pois eu estarei fazendo um papel 
anacrônico de estar avaliando, julgando... A 
gente está tão envolvido! A Balada Literária 
é uma invenção do Marcelino Freire. É uma 
invenção onde ele está presente em corpo! 
Quando começa a Balada, a primeira sessão 
às 11h da manhã, ele fica “em cartaz” até 
de madrugada. A resistência dele é ficar o 
dia todo acompanhando, circulando entre a 
gente. Você quer uma louvação para a Balada 
Literária?! Eu digo que ela é importante na 
democratização da cultura. Você tem que 
fazer perguntas mais concretas! Parece que 
você quer ser sócio da Balada Literária! O 
Piauí falando para o mundo, não basta São 
Paulo falando para o mundo! A Balada não 
é literatura não! É Transliteratura! Já que 
esse prefixo Trans está na moda, no melhor 
e no pior sentido da palavra: tudo é Trans! 
A Balada é TRANSLITERÁRIA! Ela mexe 
com tudo, ela revolve, revoluciona tudo!  

O que te motivou a ser personagem 
do documentário JMB, o Famigerado 
(Luci Alcântara, 2011) e porque 
realizar as “versões” desautorizadas 
do filme?
JMB: Eu imaginava que vocês iam fazer essa 
pergunta hoje (risos). Eu conheci Luci como 

aluna de teatro na Universidade Federal 
de Pernambuco, no curso de Educação 
Artística. E desde meu relacionamento com 
ela, diríamos que temos um relacionamento 
diversificado. Eu comecei a chama-la de 
Luci Lucética. Ela é muito combativa, 
muito crítica. Quando eu chamava ela de 
Lucética, algumas pessoas queriam chamar 
e ela disse “Não!” “Só o Jomard pode me 
chamar Lucética, mais ninguém”. Eu não 
sabia que ia ser tão trabalhoso porque teve 
quase a duração de um ano. Tinha uma coisa 
muito importante: quando ela marcava o dia 
e a hora, ela cumpria como vocês. Eu fiquei 
muito orgulhoso porque eu me esforçava 
para colaborar ao máximo os desafios que 
ela me apresentava. Sobretudo desafios 
da memória, já que eu me digo e sou um 
anti-memorialista. Eu acho que o meu 
narcisismo não é de está cultuando o Eu do 
passado e do presente. Depois eu recebi um 
comentário de uma pessoa que é melhor 
não citar o nome... ele disse: “Jomard, você 
é um puta ator!” Eu gostei disso! (risos) O 
meu reconhecimento como ator! Por isso 
eu espero que na sua Transbalada piauiense, 
você me considere um ator. Eu começava 
a ouvir muitas críticas. As pessoas faziam 
críticas a mim. Aí eu fiz sem autorização 
dela, que o importante é isso. Foi uma 
curtição de ator.

Como você compreende o avanço da 
Extrema-Direita no Brasil?
JMB: Eu soube que em São Paulo houve 
uma passeata com “Abaixo a Paulo Freire”. 
Isso eu não entendo. Isso é a brasilidade. O 
veneno da brasilidade. 
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E o futuro da educação no Brasil?
JMB: Eu não tenho competência para 
responder essa pergunta. Ninguém tem 
competência! Só Cristóvam Buarque e o 
Jean Willys! (risos) 

Você acha que a poesia, ou uma 
postura mais poética pode ser a 
saída para a construção do espírito 
educacional mais qualitativo e 
humano?
JMB: Não sei responder essa pergunta. 
Atribuindo a poesia como uma estética 
transcendental? Essa pergunta tem ótimas 
intenções, de salvar a educação. Eu gostaria 
de relembrar que na minha formação ligada 
a Paulo Freire, não havia esse endeusamento 
estético da educação. “A poesia vai fazer 
isso”... Não é isso, é um conjunto de ações... 
O que eu gosto muito do Paulo Freire era 
que antes de cuidar do problema da leitura, 
da alfabetização, da escrita e da cultura... 

ele fazia um círculo de cultura onde a gente 
discutia os limites e as transações entre a 
natureza e a cultura. Os seres humanos que 
eram analfabetos, eles viam através de slides 
manifestações culturais que eles podiam 
ter feito. Eles eram produtores de cultura. 
Esse debate entre a natureza e a cultura e 
das relações dimâmicas, para não falar uma 
palavra tão pedante, que é a “dialética” ou 
“ambivalências” ou “contraditórias” ou 
“controvertidas”. É importante transformar 
a sala de aula num círculo de cultura onde 
se possa debater. A educação em debate. As 
ideias em debate, sem se preocupar quais 
são as ideias mais convenientes. 

Golpe de 2016 X Golpe de 1964.
JMB: Eu acho que não tem nada a ver o 
golpe de 1964 com o golpe de 2016. É uma 
extrapolação histórica que esta pergunta 
está fazendo. É uma coisa desnorteadora. 
Eu não tenho essas ilusões democráticas ou 
participativas. 

Homenageado na Balada Literária, 2014.
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O Ministério da Cultura passa por um 
processo de desmontagem interna, 
enfraquecendo as ações da pasta. 
Qual a sua visão sobre Minc levando 
em conta a conjuntura Temer?
JMB: É preciso retomar a atividade política 
de Gilberto Gil. Nos Pontos de Cultura! Para 
se expandir para todo território brasileiro. 
Eu não conheço esse ministro que está 
impressionando você. Eu sou alienado! Eu 
sou duplamente alienado! Eu assisto Bom 
Dia Pernambuco e Bom Dia Brasil! (risos)

Como era sua rotina de professor nos 
anos 70.
JMB: De noite dava aulas na ESURP 
(Escola Superior de Relações Públicas), 
de segunda a sexta. Tive uma aluna da 
ESURP... ela gostou muito das minhas aulas 
e me convidou um dia para ir na casa dela 
porque o esposo [Zé Alberto] dela tinha 
ligações com a Secretaria do Estado de 
Pernambuco. Então, nesse jantar que eu fui, 
ele disse: “Você não gostaria de dar esses 
cursos rápidos na Secretaria da Fazenda?” 
Era de segunda a sexta durante uma semana 
toda, a manhã toda. Eu me lembro que um 
dos alunos que estava começando a carreira 
profissional dele é o famoso, que já foi 
ministro... o Gustavo Krause. Ele foi aluno 
na Secretaria da Fazenda de Pernambuco 
em Dinâmicas da Comunicação e da 
Criatividade. 20 horas, era uma manhã 
toda. O Zé Alberto disse: “Eu também 
queria esses cursos seus para os motoristas”, 
mas os motoristas também trabalhavam de 
segunda a sexta. Então dei aulas para eles 
nos sábados. Então ele criou durante um 
mês... eu dava nos quatro sábados as aulas. 

Isso foi uma experiência muito interessante. 
Falar de dinâmica e criatividade para 
fazendários. Sem nenhum envolvimento 
político. Tinham alguns amigos meus... 
“Jomard você está falando umas coisas...”. 
O pessoal estava preocupado com a possível 
repercussão, se teria alguma crítica... 

Interessante porque você falou que 
não teve envolvimento político... 
JMB: Tudo era objeto de preocupação... 
Deixa eu dar um exemplo... E não fazia 
super-8? Para você exibir o filme super-8 
você tem que agradecer ao Deus e o Diabo 
na Terra do Sol... você ter essa liberdade 
que você tem hoje! Então para você exibir 
o filme em qualquer lugar que fosse tinha 
que ir à Polícia Federal/Secretaria de 
Segurança para pedir autorização! Você 
tinha autorização para fazer aquela exibição. 
Se depois de quinze, fosse chamado para 
exibir em outro lugar, tinha que pedir de 
novo autorização. Aí o que é que aconteceu? 
Quando eu fui no primeiro dia, uma pessoa 
me orientou e disse: “Não Jomard, não fique 
preocupado porque o chefe é uma pessoa 
muito de fino trato, muito bem educada”. 
Todo mundo tinha um certo medo da 
polícia. Então, quando eu chego lá com os 
filmes para pedir autorização... tinha que 
levar o filme! Aí quem é que eu encontro 
lá?! Várias alunas da ESURP que trabalhavam 
lá! “Professor, o senhor por aqui?!” “Ah, que 
bom, eu vim aqui pedir para autorizar”. Sabe 
o que é que eu fiz? Depois dessa aclamação 
por ex-alunas ou alunos que trabalhavam lá, 
para conseguir autorização eu mandava meu 
pai, meu secretário particular para ir lá! 
Era ele quem ia! “Ah, é o pai do professor 
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Jomard!” Veja como ele era meu secretário, 
não só para ir na livraria comprar um livro 
não! Eu pedia para ele ir pedir autorização. 

Qual era o lugar que vocês iam pedir 
autorização?
JMB: Era na Delegacia de Bons Costumes. 
Na Secretaria de Defesa. Vocês que sabem 
disso, que são os memorialistas! Quando eu 
fui lá a primeira vez e fui reconhecido pelas 
alunas da ESURP que trabalhavam lá e disse: 
“Ótimo, agora eu mando meu pai”. Então 
tem os bons divertimentos, uma alegria, 
descobrir uma aluna minha trabalhando... 

E sua relação com o carnaval de 
Recife?
JMB: Tive uma reunião com os fundadores 
do Bloco do Nada. Eu sou um grande 
“assessor” do Bloco do Nada e já escrevi 
Atentados falando deles. Gerson Flávio, eu 

estava dizendo pra ele que ele é um grande 
exemplo pra mim, ele e a mulher dele: 
Karina. São os fundadores, os mentores. 
Então, o Gerson tem um cabelo enorme. 
Ele cortou um dia e esse cabelo dele 
começou a crescer e quando ele foi prestar 
o serviço militar...foi se apresentar, ele já 
era cabeludo. Reclamaram dele. Puniram 
ele por causa do cabelo. Então, a partir 
daí ele não cortou mais o cabelo. Isso é a 
maior resposta contra o militarismo. A sua 
cabeleira é um ato antimilitarista. É ridículo 
isso! Mas é maravilhoso! É a vaidade dele, 
é o orgulho dele! E eu ainda registro! 
Então o Bloco do Nada você deve, se quiser 
saber como eles encaram, pode me chamar 
porque o que eu acho mais interessante 
sobre o Bloco do Nada é que 15 dias antes 
do carnaval eles promove um debate sobre 
o Nada. Um debate filosófico na Livraria 
Cultura. 
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Quando você entrou no Bloco do 
Nada?
JMB: O Bloco do Nada está fazendo - uma 
sorte minha - 15 anos. Uma debutante, 
uma mocinha. Eu sou desde o primeiro 
ano... Eu, no Bloco como um participante e 
admirador dessa ideia deles de promover... 
O bloco sempre sai na segunda de carnaval, 
a tarde, no Largo da Santa Cruz.

Você tem alguém que te influenciou a 
se envolver com cinema, mas que não 
era da área?
JMB: Quando a professora Astrogilda foi 
para os Estados Unidos e me trouxe de 
presente uma câmera, tinha uma grande 
amiga dela, que é minha amiga e minha 
vizinha aqui do terceiro bloco chamada 
Lucilda Jordão. E na minha juventude ela 
era professora da Secretaria de Educação 
e a especialidade dela era audiovisual. Isso 
me interessou muito porque eu gostava nas 
minhas aulas de ter audiovisual, slides. Então 
a Lucilda, que é minha vizinha atualmente, 
ela foi fantástica. Ela abriu esse horizonte 
do audiovisual pra mim. E foi através 
desta projeção de slides que veio o filme 
super-8. Isso fazia parte da minha dinâmica 
pedagógica. Não era só expositiva, tinha 
projeções, filmes, debates. Hoje eu estou 
muito cordial, não estou? (risos)

Atualmente, com quem você se 
relaciona na sua família?
JMB: Os sobrinhos todos! Eu sou o mais 
velho e sobrevivente da minha família. Os 
filhos de dona Celeste e seu Muniz. Tem 
meus sobrinhos maravilhosos, filhos da 
Celeste. O nome dela é o mesmo da minha 

mãe. Chamava ela de “Celestinha”. Ela 
faleceu também, jovem... Ela era 10 anos 
mais nova do que eu. Então, nós tivemos 
muito contato porque o filho mais velho 
dela, o Júnior. Ela casou com um cidadão que 
faleceu também, chamado... o sobrenome 
dele era Galindo. O filho mais velho 
telefonou dizendo: “Jomard, a gente gostaria 
de conversar com o senhor, porque nossa 
mãe está com uns problemas, a Celestinha 
e a gente queria ouvir a sua opinião”. 
Ela estava com problemas psicológicos, 
porque o marido, quando morreu, ela era 
totalmente dependente dele e ele era um 
marido tão abnegado... isso é curioso dizer 
numa entrevista que vai para o mundo... 
Ele faleceu do coração e ela ficou muito 
traumatizada, porque era ligadíssima nele. 
Aí ficou tendo problemas, crise emocional... 
Aí eu adotei ela. Ela é minha irmã caçula. 
Nós saímos para movimentar a vida dela 
para passeios, barzinhos... E ainda hoje eu 
sou muito ligado a eles. O Dr. Rodrigo 
Galindo, ele é funcionário importante do 
sistema jurídico, no Sindicato dos Servidores 
Públicos Federais, que fica na minha rua. 
Eu estou sempre atualizando ele com meus 
Atentados e tudo... Ano passado (2015) eu 
passei tanto o natal como a passagem de ano 
novo na casa deles. Na casa de Júnior e no 
outro dia na casa de Felipe. Esse ano (2016) 
eu disse que não ia passar com os sobrinhos, 
mas na casa de amigos de longa data, como 
o Roberto Cavalcante de Albuquerque, ele 
também faz o dia 31 na casa dele... aí eu 
fui... em Candeias... É como se fosse um 
desdobramento de nossa família. O Natal 
foi com um casal novo amigo meu...



[revista dEsEnrEdoS - ISSN 2175-3903- ano X - número 30 - Teresina - PI - dezembro 2018] 13

E se você precisar de alguma coisa?
JMB: Eu nunca preciso de alguma coisa... 
Eu tenho meus médicos. Eu sou ligado 
aos meus médicos. Eu tomo remédio 
diariamente para a questão de idade... 

Quando você se mudou para o 
apartamento no bairro Soledade?
JMB: Esta casa aqui é de um cunhado 
meu. Minha irmã, que era casada com ele, 
faleceu... Ele ofereceu. Foi quando meus 
pais morreram... Eles moravam em Casa 
Forte, mas eu não ia morar numa casa que 
tinha até quintal... Sozinho. Aí eu vim morar 
aqui.

Quando aconteceu essa mudança?
JMB: Na década de 90.

Seus pais morreram nesse período?
JMB: 87. Foi no final de 87/88...

Como foi a mudança de espaço e dos 
hábitos ao chegar aqui?
JMB: Foi mais fácil. Neste apartamento, 
tem três quartos e eu já defini um quarto 
dos livros, a biblioteca. Tinha um guarda-
roupa embutido e transformei o espaço dele 
em biblioteca. O quarto de trás seria para 
hóspedes eventuais... É bom morar aqui 
por causa da proximidade com o Centro da 
cidade. Eu ando muito a pé. 

Você morou com seus pais até os 
últimos momentos?
JMB: Sim... Eu já era presidente da 
Fundação de Cultura Cidade do Recife 

Homenageado na Balada Literária, 2014.
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(FCCR - 1986) quando eu me lembro... a 
minha sobrinha pequenininha e ela às vezes 
ia comigo para a Fundação... 

Como você conciliava suas aulas 
na UFPE (Universidade Federal de 
Pernambuco)/UFPB (Universidade 
Federal da Paraíba)?
JMB: Eu fui liberado da Universidade 
da Paraíba para ficar a disposição da 
Universidade (UFPE). Meu esquema era: 
viajava segunda-feira para João Pessoa de 
ônibus. Ficava hospedado no hotel por 
minha conta, pelo meu salário. Dava aulas 
na segunda, terça e quarta... Quarta de 
noite eu voltava pra cá (Recife) e tinha aula 
na quinta e sexta, algumas excepcionais no 
sábado. Quando eu trabalhei na FCCR eu 
fui liberado. 

E você deu aula até quando?
JMB: Quando Collor foi presidente da nossa 
República ele começou...  e eles falavam 
muito mal dos aposentados. Eles tinham 
uma atitude que era meio hostil com a classe 
professoral. Aí eu tive a ideia de saber lá na 
Paraíba... eu fui no departamento pessoal 
para saber como era minha situação e por 
coincidência, o chefe do departamento 
tinha sido aluno meu e eu não me lembrava. 
Aí ele disse: “olhe, daqui a dois dias você 
passe aqui, que eu vou procurar saber”. 
Aí quando ele procurou, ele disse: “Você 
tem direito a sua aposentadoria”. Eu disse: 
“É pela lei mesmo?” Eu não aguentava o 
Collor xingando...  Eu sou muito solicitado, 
graças a Deus, pelos alunos que fazem 
mestrado em Comunicação. Os professores 
sugerem que eles me entrevistem. Quando 

eu me aposentei na Universidade eu não 
quis perder o vínculo totalmente. Aí eu 
comecei a ser aluno. Para não ficar no 
ócio da bestética ou um ócio criativo, eu 
resolvi voltar a ser aluno especial. Então, 
uma pessoa que eu gosto muito é a Angela 
Prysthon. Ela estava dando uma disciplina 
chamada Estudos Culturais. Eu fiz várias 
disciplinas como aluno independente. Eu 
também assisti aula com outros professores. 
Fiz várias disciplinas, como a do professor 
Antônio Paulo Rezende, de História, que 
era uma vez por semana. 

Como é se colocar no papel de aluno?
JMB: Eu tinha interesse em fazer uma 
atualização bibliográfica. Para ver a 
disponibilidade do pessoal, do trabalho 
que os alunos apresentavam e discutiam... 
Eu gostava do clima, mas depois teve o 
momento que eu parei de ser aluno especial.  
Todo lugar que eu ensinava eu estimulava 
os alunos a não só escreverem, mas a 
projetarem coisas visuais. Fazia isso com 
os alunos daqui (Recife) e da Paraíba e fui 
levando a exposição... Houve repercussão, 
sobretudo em João Pessoa. A imprensa de 
lá valorizava muito. Era um desejo eu de 
fazer um diálogo com os alunos. E através 
dos alunos, com alguns artistas que estavam 
dentro do campo da experimentação. A 
palavra-chave para tudo isso não era o 
experimental (concreto ou não concreto, 
ou neo-concreto)... Era o experimental no 
sentido mais amplo, onde entrava o super-8, 
onde entrava as performances. Uma pessoa 
que você tem que lembrar... ele quem fez 
os cartazes todos, foi o Vavá Paulino. Ele foi 
meu aluno aqui na Universidade. Ficamos 
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muito amigos. Atualmente ele está na 
cidade dele, que é Floresta do Navio (PE). 
Ele era performático. Quando foi meu 
aluno ele fazia o curso de Teatro. Tinha um 
projeto aqui chamado “Pernambucanidade”, 
que era do Marcílio Lisboa. Ele fazia na 
televisão e ele me convidava sempre para 
ter uma participação nesse projeto. E o 
Vavá participava. Então nós fazíamos umas 
performances em conjunto, na década de 
90.

Máquina de escrever? Como você 
gosta de interagir com a tecnologia?

JMB: Eu ainda sou um primitivo. Eu 
estou por fora da tecnologia e dessas 
conectividades todas. Não sinto falta. Eu 
quero curtir a vida sem fazer medo a morte, 
andando pela cidade, pela rua, vendo as 
coisas. Os meus Atentados Poéticos, que 
eu não sei se as pessoas consideram ou não, 
mas o feedback que eu recebo me satisfaz. 
É minha forma de fazer o que já me disse 
logo no começo do meu trabalho: crítica da 
cultura, mas sem pretensões universitárias 
ou universOTARIAS. É uma prática-práxis-
afetiva do cotidiano. 
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OUTRAS
MÁQUINAS  .
ORGÂNICAS

 Richard Plácido

RASCUNHO

rascunho
rápido
à frente cartilagem exposta
cor madeira
chaves quebrando o silêncio

crio gardênias
com argila nas mãos
chego mas não tenho
as chaves
me sobram hortênsias

poesia
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DEDICATÓRIA

dedico
estes versos

à criança 
com o rato
na boca

aos últimos guinchos
do bichano
mordido
nos flancos

ao passo em falso
ao vermelho que
mata a sede

a mim
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PREFÁCIO

a grandeza do livro
está no jogo de palavras
reto e circular
ao tempo 
que 
a rima se faz carne

outrora
ninguém fez
churrasco de palavras

no google pesquisei
palavras de amor
encontrei joão carreiro & capataz
e eles declinaram da proposta
do churrasco literário

do rascunho à carne crua
do livro à carne podre
do prefácio à carne doce
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Richard Plácido  
Graduado em Letras pela Universidade Federal de Alagoas e integrante do grupo de pesquisa Literatura & Utopia. 
Participou do Laboratório Sesc de Criação e Expressão Literária e foi premiado, com menção honrosa e terceiro lugar, 
em duas edições do concurso de contos Arriete Vilela, promovido pela Faculdade de Letras (Ufal). 

LIVRO

me expor
é degradante

apareço
e é revelado o inoportuno
o desgraçado
o desagradável

me exibir
é desprezível

percebo 
o olhar de todos reprova
direciona
me cospe na cara

então 
me guardo

recomendo
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REABITAR 
Demetrios Galvão

REABITAR 1

1
algo acontece 
nos bueiros 
da pele

uma vespa 
fez do pulmão 
a sua morada.

2
o acidente inesperado
desabriga

retomar
os escombros 
com alguns volts 
de esperança.

poesia
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3
desenraizar o amargor 
e a violência 

se refugiar 
na solitária nudez 
além matéria 

esperar uma luz
mensageira
para desanuviar. 

4
reabitar a casca 
corpórea 
do pensamento

onde se ouve 
a oração dos mortos

e a natureza 
sussurra 
um vento-pacífico.

(junho, 2017)
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REABITAR  2 

1
a esperança 
desafia a gravidade 
e levanta os mortos

reanima os segredos da casa
com o toque do invisível

perturbamos 
os domínios da morte 
com nossa felicidade.

(final de 2017)

2
o irromper da luz 
e sua energia 
intangível

magnetismo 
que me faz 
manter os olhos 
no nascente

e imaginar um lugar
que deus 
não conheça. 

(06, fevereiro, 2019)
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Demetrios Galvão 
nasceu e vive na cidade de Teresina/PI. É poeta, professor e historiador, com mestrado em História do Brasil. Autor dos 
livros de poemas Fractais Semióticos (2005), Insólito (2011), Bifurcações (2014), O Avesso da Lâmpada (2017) e do objeto 
poético Capsular (2015). Em 2005 lançou o CD de poemas Um Pandemônio Léxico no Arquipélago Parabólico. Participou do 
coletivo poético Academia Onírica e foi um dos editores do blog Poesia Tarja Preta (2010-2012) e da AO-Revista (2011-
2012). Edita a revista Acrobata, o blog Janelas em Rotação e colabora no site LiteraturaBr. 

ABRIGO 

entre uma vida 
perdida 
e a construção 
de um abrigo

a descoberta do 
sagrado 
em uma noite 
bem dormida.

(maio, 2017)
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O 
HOMEM

-TIJUBINA
 

Carvalho Junior 

I
o homem-tijubina tem um paladar exigente. não digere o ovo
do óbvio. somente silêncios de pássaros lhe passam pelos
gorgomilos. quando o indagam a respeito desta passagem,
diz que o outro lado da vida está no verso. não tem idade,
apenas caminha. às vezes, para frente quase sempre para o
fundo do poço que guarda as lágrimas dos seus ancestrais.
é um composto de cortes de unhas-de-gato e incoerências.

poesia



[revista dEsEnrEdoS - ISSN 2175-3903- ano X - número 30 - Teresina - PI - dezembro 2018]26

III
para o homem-tijubina a infância é como uma ferida sem
costura. diz que carrega suas corcundas hereditárias pela
força das ladeiras de pedras brancas em que um dia correu
com os bolsos cheios de pitombas, penas de passarinhos e
sonhos acesos dentro de lampiões improvisados. quando
tomado de ira do mundo, enfia o dedo no cu das não levezas
do cotidiano e brada contra a apatia dos fantasmas bípedes.
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VII
o homem-tijubina não confia na polícia. nos ladrões de meio
de rua talvez um pouco de vez em quando com os olhos bem
vivos. sobre aqueles moços(as) dos cartazes e santinhos diz
que são moscas varejeiras prestadoras de culto às grandes
merdas que fabricam nos gabinetes. tossir é tudo o que
ainda pode este velho metade humano, metade lagarto
colorido de meninice. aquela ternura escondida dentro do
baú do arco-íris talvez até o melhore, mas a tosse do homem-
tijubina de tão braba não cura nem com leite de uma jumenta
dourada.
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Carvalho Junior 
Francisco de Assis Carvalho da Silva Junior, nasceu em Caxias,MA, 1985. Professor, ativista cultural e poeta brasileiro. 
Autor de Dança dos dísticos (2014) e No alto da ladeira de pedra (2017); O homem-tijubina e outras cipoadas entre as folhagens da 
malícia, (2019), todos pela Editora Patuá.  

VIII
o homem-tijubina é um poema desprezado, por todas as
almas viventes e vegetativas, resistente às chuvas e às
ferrugens que lhe explodem a pele. um dia ele nasce alguma
coisa diferente e deverá outra vez aprender a viver com a
indiferença dos homens, dos répteis e de todas as (sub)
espécies por um ou vários deuses, darwins ou big-bangs
inventados.
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RELOJ
 Adriano B. Espíndola Santos 

MÃE-VÓ, COM SEU FEITIIO INDÔMITO E DOCE, havia liberado o decreto: “Venga 
logo, que no vou tardar a ir-me!”, num portunhol arrastado. Cinquenta anos no Brasil e 
não teve jeito de tirar alguns trejeitos espanhóis, como o próprio venga ou reloj, que me 
parece terem sido propositalmente mantidos, porque eu mesma não tenho coragem 
de desequilibrar o meu português com o espanhol de seu ninguém – se quisessem me 
entender, que seja assim.

Nos meus quinze anos, mãe-vó me preparou para um porvir incerto, mas sedutor: 
“Sois do mundo, hija!”. Como ela, que almejou expandir, pensei em sair de Teresina, 
mais cedo ou mais tarde, para viver novas experiências, absorver costumes e novas 
culturas. Faz parte da sina beduína, viva; nosso sangue mouro latejante. 

No dia do festejo, à moda cordobense, recebi um presentinho que somente seria 
transmitido a mim na data de sua passagem: o misterioso reloj, que pertenceu à Rainha 
Alcázar, ainda do período da invasão moura à península ibérica. Bom, assim ela cria. 
E eu, pirralha, inventava mil histórias na cabeça, que teria sido presente persa, para 
aplacar os ânimos beligerantes; que o relógio primitivo, de fato, não seria bem um 
relógio, mas um protótipo do que temos hoje (e nisso os árabes são incríveis).

Em terras brasilis, o que menos importava, para mim, era dar ares de boa moça; 
a anjinha prodígio da família, como titia Verónica teimou em me sujeitar à praga 
das convenções sociais nos jantares – longuíssimos –, da associação, dos clubes de 
“filantropia”, na traumática adolescência de minha vida.

Não queria ter vindo dessa forma, para isso. Nem me lembrei do famigerado 
reloj, que titia fez questão de divulgar em pleno velório – só faltaram o microfone e a 
caixa de som. Bateu palmas e falou, estilo coach controle emocional: “Queridos amigos 
e familiares, tenho uma coisinha importante a dizer: Mamãe, em sua eterna sapiência, 
deixou esse presentinho à sua valorosa netinha, a nossa querida Lia; um relógio que vem 
de nossa ascendência árabe. Portanto, algo de inestimável valor. O bastão pertence à 
Liazinha. Isso significa que, muito em breve, deverá ter uma filhinha para lhe prometer 

prosa
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o relógio pela sucessão”. O fato mais bizarro é que estavam ali, propositalmente 
– claro convite de titia –, Roberto Carlos e Reginaldo. Bom, o primeiro dispensa 
comentários – pelo inconveniente do nome, se pode ter noção do curioso ambiente 
em que foi criado –; depois Reginaldo, um ser pouco afável, de rudes tratos. Ambos 
chegados à titia, obviamente a meu contragosto. Dois dos meus antigos namorados – 
onde pus minha cabeça nessa bendita hora?

Chacoalhei a cabeça em sinal de reprovação, pelo infortúnio de ver minha mãe-
vó naquelas condições e ainda ser obrigada a passar por tal constrangimento. Peguei 
meu reloj, em honra à memória de mãe-vó, e, num acesso de raiva, coloquei-o no 
bolso e mandei todos se ferrarem, “seus putos carniceiros”, nesses mesmos bons 
e lisonjeiros termos. Em seguida, dei um beijo profundo em sua testa fria. Senti o 
cheiro de seu perfume de rosas; inebriei-me, quis ficar. Mas não titubeei, sei que ela 
faria igual. Larguei mais: “O presente não foi à toa. A senhora sabe quem sou. Não o 
deu à titia, essa megera metida a socialite, para não servir às suas mentiras deslavadas. 
Farei bom uso, vovó!”. 

Na semana seguinte, contrariando os interesses mesquinhos de meio mundo 
de gente, como não terei filhxs, deixei-o, muito bem entregue, nas mãos do diretor 
do Centro de História Hispânica, na capital espanhola; a um amigo de longas datas. 
Mais tarde fui condecorada, com honras acadêmicas, por minha universidade em 
Córdoba, pois, inadvertidamente, talvez, vovó teria guardado o mais fiel registro de 
nossa formação social. 

Noutro dia, sob os auspícios da luz divina, sonhei com vovó me bendizendo, e 
me amando, em beijos e carinhos sem fim. Só isso me interessa.

Adriano B. Espíndola Santos  
Natural de Fortaleza, Ceará. Autor do livro Flor no caos, pela Desconcertos Editora, 2018. Advogado humanista. Mestre 
em Direito.  
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DANNY 
Maria Elvira Brito Campos

ilustrações de Pedro Henrique Simplício 

1
DANNY SOUBE QUE AQUELAS DORES DE CABEÇA não eram apenas dores 
de cabeça quando recebeu os resultados dos exames. Uma imensa bola estava lá, no 
retrato cinza do seu crânio. A primeira coisa que pensou foi em correr pela cidade, 
enfrentando carros, motos, bicicletas, camelôs. Se sentiu cansado para essa corrida. 
Queria ficar quieto, com seus fones de ouvido. Pensou em contar para alguém, ligar 
para a Laura, dizer que estava morrendo. Mas isso o fez lembrar da palestra sobre 
sofrimento e vitimização. Iria parecer que estava falando da dor para que sentissem 
pena dele. Resolveu ficar mesmo quieto, que era o que mais gostava de fazer. Olhar 
o céu da janela do quarto andar. Quarto andar, o que causaria uma queda do quarto 
andar? Talvez alguns ossos quebrados, a não ser que caísse de cabeça. Tanto que ele quis 
morrer, a vida toda pensando nisso. Sentiu novamente a dor que começava na nuca e 
percorria até a testa. Pensou no percurso da dor, no quanto ela se esforçava para ganhar 
essa corrida. Até onde ela chegaria, pois havia quatro andares para fazê-lo vencedor. 
A janela tornou-se seu cantinho preferido. Três comprimidos e nada, e outras dores 
surgiam, aquela no peito, que ele já conhecia de longa data, o vazio no estômago, e o 
frio que vez ou outra o trazia ao seu real estado quando não medicado. A reunião de 
dores o fez voltar à cama. Nenhuma fome, sempre sede. Matar a sede lhe causava um 
bem-estar que ele supunha ser uma outra via para vencer a corrida. Mas onde estavam 
os comprimidos, teria tomado na noite anterior? O que foi mesmo que fez na noite 
anterior? Um instante de medo ao perceber que poderia estar se esquecendo de algumas 
coisas, coisas banais, cotidianas, cumprir alguns compromissos, mas nunca se esquecera 
de alimentar os gatos. Onde estavam os comprimidos? Enquanto os procurava ouviu a 
música que viria a salvá-lo, sim a California trazia sempre essa expectativa do aprazível 
inatingível que suavizava os instantes. Tomou uma cerveja, depois outra. Talvez o tumor 
estivesse descansando, deu um tempo, chapou. A tarde começou a cair. Era hora de 
fechar a janela.

prosa
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2
GOING TO CALIFORNIA. DANNY, GOING TO CALIFORNIA, repetia a canção, talvez por horas.    
Teria dormido? Não se lembrava o que havia feito há algumas horas, estranhou a janela 
entreaberta... se lembrou dos gatos! Viu que tinham saído, estavam assustados e traziam uma 
ave na boca. A ave estava morta. Danny olhou a beleza seca daquelas penas e imaginou se os 
gatos teriam feito aquilo ou se simplesmente a encontraram! Da fresta da janela, observou o 
carro do lixo que cruzava as avenidas, a cidade iluminada... Por instantes ficou paralisado, sem 
saber como se livrar do pássaro. Sentiu novamente a dor de cabeça, mas não havia tempo de 
correr para o sofá, pois os pneus farfalhavam ali perto. Aproveitou a parada do caminhão sob a 
marquise, se comprimiu num lado da parede, espiou e arremessou o bicho. Dois gatos e uma ave 
morta. Como aquilo teria acontecido? Afagou os bichanos, acariciou-lhes a cabeça e os libertou 
da culpa. E os comprimidos, onde estariam? Uma série de chamadas gravadas no celular. 
Algumas, para alertar os horários de exames, outras, para lembrar os horários da medicação, 
outras, antigas, mas ele não conseguia se desprender das vozes guardadas. Conseguiria conhecer 
a Califórnia? Era quase meia-noite noite quando o interfone tocou. Danny se recompôs, se 
esforçou, poderia ser a Laura numa nova tentativa. Era o porteiro. Sem ouvir qualquer palavra 
(hey, baby, take a walk on the wild side), consentiu a subida com um clique instintivo. O porteiro, a 
essa hora? Os gatos se encolhiam pela sala, bocejos, fezes, pouca areia. Um saco de ração num 
canto da pia e latas abertas de sardinha: os gatos nada percebiam sobre dor. Mas o porteiro 
veio reclamar de uma ave caída na varanda do segundo andar, – uma conversa mole para aquela 
hora da noite, – e queria saber se teria caído dali, pois havia os gatos, e quem sabe do que 
são capazes... Danny, num tom debochado, o despachou. Da fresta da janela, percebeu que 
Laura ainda estava lá embaixo. Um misto de pena e vingança: ela o estaria vigiando? Sentiu-se 
culpado por ter pensado assim. Talvez quisesse apenas saber como ele estava, talvez quisesse 
apenas fumar, beber um pouco e falar sobre a Califórnia. Danny apagou a luz. Preferia ficar só. 
Apanhou uns comprimidos e foi buscar um copo, quando percebeu que não havia água. Acendeu 
a luz, abriu a janela e ligou para Laura! Acenou um pouco sem graça, disse que estava com sede, 
perguntou se ela queria subir para beberem algo, falar sobre a consulta do dia seguinte... Ela 
subiria os quatro andares com duas garrafas de cerveja. Ele sentiu uma espécie de ternura e 
guardou os comprimidos.
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3
Na primeira vez que foi ao psiquiatra, Danny ensaiou um discurso circunspecto, tinha que parecer 
doente, deprimido, afinal, o que estava fazendo ali? Quis voltar, sabia que não teria coragem de 
se expor, falar da bola imensa na cabeça, da janela que tanto o olhava. Ledo engano. Em menos 
de três minutos, já havia contado tudo, e mais, que era feliz e que não sabia o que estava fazendo 
ali. Falou da janela, do abrir e fechar janelas. Ao final de 10 minutos, o diagnóstico: Danny, 
você é bipolar. Enfim, um álibi para tanta culpa, (bah) esperava algo mais grave e conseguiu os 
comprimidos. Da janela do corredor do consultório viu que Laura estava lá embaixo, sentada, 
tomando uma cerveja... Ah! Uma cerveja era o que Danny precisava, afinal, o que ele tinha era 
uma simples bipolaridade. Saiu do consultório pelas escadas do fundo, não a quis encontrar, 
contar blá, blá, blá... e Laura foi se transformando num pontinho impressionista. Sabia que 
estava sendo perverso, mas dava um certo alívio vê-la ali, de longe, esperando. Certamente 
perguntaria, e aí?, o que ele disse?, você conseguiu dizer? Danny começou a sentir uma pitada 
de piedade, e continuou ali, parado, observando-a. Mas ela tomava cerveja...!!!... E isso lhe 
trouxe uma imediata alegria que o fez sair ao seu encontro em disparada. Bebeu no gargalo, 
essas garrafas pequeninas acabam tão rápido. Há tempos não se sentia tão bem. Laura o olhava. 
Danny chamou o garçom e pediu mais duas garrafas. Eu não tenho nada!!! Nada? Falou para ele 
da bola na sua cabeça, da janela fechada com os gatos famintos? Falou que chora sempre que 
lê o poema da W sobre os gatos e que escuta a mesma música 20 vezes? Ela não entendia, ela 
não entendia que o que ele queria era correr para casa, tomar uns comprimidos e dormir. Mas 
a tarde estava agradável. O garçom trouxe as cervejas. O garçom era lindo. E era véspera de 
carnaval. 

Maria Elvira Brito Campos
Professora do departamento de Letras da Universidade Federal do Piauí. 
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Skulduggery  
Guilherme Cecílio 

 Dedico a Carol – minha segunda mãe  

PETER SAIU DE SEU TRABALHO e não passou em casa. Foi direto ao Bar do Rodolfo. 
Um boteco a duas quadras do apartamento que morava, na Rua 09 de Fevereiro. 
Há anos era cliente. Entrou no bar e reparou nas poucas pessoas que lá estavam. 
Suas expressões eram vazias. Pareciam todos distantes, absortos em seus próprios 
mundinhos. Também tinham seus problemas.

Um jazz suave rolava de fundo, combinando perfeitamente com o clima do 
bar. Era uma música antiga, daquelas que tocavam em desenhos animados clássicos e 
filmes dos anos 70. Havia abajures nas paredes amarelas, dando ao lugar um ar rústico.

O ambiente era aprazível, podia-se sentir o leve cheiro da cevada que já 
penetrara nas paredes, mas de forma doce e nada desagradável. Uma mulher bebia 
sozinha num canto. Seus cabelos eram louros, dourados como ouro. Seus traços eram 
finos e delicados, mas ao mesmo tempo, parecia emanar – ou talvez radiar fosse mais 
adequado – o local com sua beleza.

Peter a olhou por alguns segundos, encantado, mas logo a esqueceu. Sentou-
se no lugar de sempre; na mesa de canto, aos fundos, a que tinha uma das pernas 
quebradas. À sua direita e atrás de si, apenas as paredes.

Não demorou para que Carlos viesse o atender:
– O de sempre? – ele perguntou. Peter costumava beber cerveja.
O barman – mais considerado um amigo dos fregueses, como diria Rodolfo – 

sempre educado, gostava de conversar com os clientes. Dos mais antigos e frequentes, 
ele decorava seus pratos e bebidas prediletas, e às vezes, até os dias em que vinham. 
Era um homem baixo, com cabelos pretos – exceto para novos fios brancos nascendo 
em sua cabeça –, e estava naquela fase em que não era considerado nem um rapaz, 
nem um coroa. 

– Hoje não. Preciso de algo mais forte – ele refletiu antes de responder. – 
Conhaque com mel e limão. E uma dose de whisky.

Enquanto aguardava seu drink, deu mais uma olhada nas pessoas em volta. 
Um simpático senhor – com no mínimo 80 anos – conversava e ria com um rapaz 
vestindo uma camisa de time.. Acima de sua cabeça, na parede, havia um quadro 

prosa
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exótico de um homem datilografando em uma máquina de escrever, sendo abduzido por uma 
nave espacial. Do outro lado, Peter notou que a loira estava agora estava entretida com algo no 
celular. Seu sorriso era mesmo lindo.

Seus drinks chegaram. Conhaque e whisky, a mistura perfeita para os dias mais longos. 
Era assim que sua falecida mulher costumava chamar os dias em que Peter se sentia assim. 
Deprimido, cansado ou estressado.

Júlia falecera no ano anterior. Os médicos não conseguiram explicar como uma pessoa 
tão jovem pegara uma pneumonia tão cruel. Antes de morrer, ficou cerca de um mês em um 
coma induzido. Infelizmente é necessário, eles disseram.

Em determinado momento, por volta do vigésimo dia do coma, Peter soube que ela 
iria falecer. Acreditou firmemente que essa seria a pior parte. Vê-la assim, sentindo que ela 
morreria, sem poder fazer nada. Sem ouvi-la, abraçá-la, e sequer saber se ela podia escutar sua 
voz, quando chegava perto dela e sussurrava chorando para que melhorasse logo, dizendo que 
tudo ficaria bem.

Mas ele se enganou. Droga, enganara-se feio. Quando o temido e respeitável Ceifador 
bateu na porta, e acolheu sua amada esposa com o quente abraço da morte, seu mundo caiu. 
Jamais sentira tamanha dor. Podia sentir fisicamente. Seu coração, sufocado, apertado, quase 
parecendo que iria explodir e acabar de uma vez por todas com o sofrimento.

Ficou afastado da empresa de seguros em que trabalhava por duas semanas, e quando 
voltou, não era o mesmo. Ia para o emprego de ressaca, fedendo a álcool barato, às vezes, 
virado, sem dormir um minuto. Certa vez, vestiu as calças, calçou os sapatos e esqueceu-se de 
trocar a camisa com a qual dormira: um pijama surrado e desbotado do Batman.

Afundou-se de vez no alcoolismo, algo que, sempre soube, já tinha fortes tendências. 
No quarto ou quinto mês de luto, viu que precisava de ajuda, senão encontraria em breve sua 
esposa no Céu, ou seja lá para onde os mortos vão. Se bem que isso não seria tão ruim assim.

Precisou de remédios controlados para depressão e ansiedade, os quais ainda tomava. 
Mas, seu melhor remédio, o que realmente o ajudou e o tirou do fundo do abismo que se 
encontrava, havia sido sua mãe, Carolyne.

Conhecia o luto melhor que ninguém. Perdera seu marido – pai de seu único filho – 
há 30 anos, época em que Peter era apenas um garotinho correndo com as fraldas sujas pelo 
apartamento.

Carolyne, que vive em Santos, ficou cerca de seis meses morando com seu filho, na 
Praia Grande. Ajudando-o com tudo, qualquer apoio necessário a uma pessoa sem perspectiva. 
Ela acreditava que todo filho deve a vida à sua mãe. Bem, agora ele devia duas vezes. Nascera 
por ela, e hoje, vivia graças a ela.

E era esse o motivo de seu atual estado de preocupação e ansiedade. Sua querida mãe. Ela 
iria viajar essa noite. Foi convidada para um sarau de poemas e poesias – amava escrever, e Deus 
era testemunha do quão boa era – em São Bernardo dos Campos, e muito feliz, claro, aceitou o 
convite. Peter achava ser coisa de sua cabeça, contudo estava com um mau pressentimento em 
relação à viagem.
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Iria com Rosa, uma antiga colega dos tempos de faculdade. Compraram as passagens no 
dia anterior, de um ônibus que, em alguns minutos, partiria do terminal rodoviário de Santos e 
passaria por Cubatão, até finalmente chegar ao destino final. 

O pensamento, subconscientemente, o fez desejar consultar o horário. Eram 20h18min. 
Caso o ônibus fosse pontual, sairia em exatos doze minutos.

Seus pensamentos foram cortados, como que por uma navalha, ao ouvir o comentário 
do barman:

– Que tragédia, hein? – ao virar-se, Peter viu que o homem assistia a TV.
– O que houve? – dirigiu seus olhos ao televisor por educação, não estava interessado.
– Um babaca filhinho de papai foi encher a cara com os amigos na Praça Ethan. Deixou 

as portas da casa aberta. Algum vagabundo entrou, para fazer um assalto. Acabou assassinando a 
família inteira. Não satisfeito, o moleque ainda bateu o carro em um poste quando voltava pra 
casa. É isso que chamo de azar.

– Na verdade, foi seu amigo que dirigia o carro... Mas o babaca filhinho de papai estava 
nele, claro – a voz soou estranha tanto aos ouvidos de Peter, quanto de Carlos. Era uma voz 
firme, de quem estava no comando da situação. Transmitia confiança, talvez demais, e um ar de 
presunção.

Peter inclinou-se para trás em busca do dono da voz e o viu. O homem de estatura 
elevada possuía traços fortes, o maxilar bem definido, e sua face estava convertida numa mascara 
de rigidez. Vestia um impecável terno preto com riscas de giz. Sua camisa era branca, e, mesmo 
por dentro da calça, parecia se sobrepor às leis da física: não tinham sequer um amassado. Seu 
cabelo era cuidadosamente penteado para trás, com gel, ao que parecia. Era o tipo de homem 
que chamaria a atenção de qualquer um, mas apenas Peter e Carlos pareceram o notar. Peter, 
que acreditava ser o homem mais heterossexual do mundo, não teve vergonha de admitir a si 
mesmo que aquele era um homem atraente. Não teria vergonha de admitir a qualquer um.

O sujeito passou pelo barman como se esse não fosse nada, apesar de tê-lo cumprimentado 
com um sutil inclinar de cabeça. Ao analisar o garçom, Peter sentiu-se como se olhando o 
espelho. A expressão de total de confusão transmitia com exatidão o que ele próprio sentia. Teve 
um impactante, porém breve, sentimento de desajuste, como um deja-vu, um quadro torto na 
parede ou um sonho repetido. Algo não estava certo. A situação não poderia ser mais estranha.

– Posso me sentar? – dirigiu-se ele, sorrindo a Peter, que teve a impressão de que, pela 
primeira vez, o homem agia com alguma humanidade. Porém, estava meramente cumprindo as 
formalidades da educação e, antes mesmo de Peter responder, já puxava a cadeira.

– Claro – as palavras saíram de sua boca automaticamente, e ele não pôde imaginar 
qualquer resposta diferente.

– Obrigado, Peter – parecia conversar com um velho amigo. Olhava-o nos olhos, de 
modo penetrante. Peter reparou que seus olhos eram de um azul vivo, combinando com a 
gravata.

– Como sabe meu nome?
– Desculpe me parecer intrometido, apenas ouvi sua conversa com o garçom. Ele te 
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chamou de Peter – mas chamou mesmo? Não sabia dizer com certeza, mas achava que não. 
Tinha se enganado, a situação ficara mais estranha – Aceita mais alguns drinks?

Peter abriu a boca para responder que não, tudo bem, ainda não tinha terminado os seus, 
mas antes que sua boca emitisse qualquer som, seus olhos visualizaram os copos, completamente 
vazios. Teve a impressão de que nada daquilo era real.

– Por favor, eu aceito – respondeu por fim.
O estranho se virou a Carlos, que ainda não tivera tempo de se retirar, e pediu para que 

trouxesse mais quatro doses. Uma de cada bebida para cada um.
– Desculpe, mas, eu te conheço? – perguntou Peter, quando Carlos saiu.
– Bem, digamos que sim – a frase veio acompanhada de um sorriso malicioso, quase 

maléfico, ele pensou.
Nesse momento, Peter sentiu um calafrio percorrer toda sua espinha dorsal, do inicio 

de suas vértebras, até o começo de sua nuca. O sorriso do homem de preto aumentou, virara 
agora duas fileiras de presas, como um predador feroz e faminto. E Peter achou, não, ele soube 
que o homem sabia o que ele tinha sentido, e agradou-se com isso a ponto de sorrir.

– Estou brincando, sou novo no bairro. Aliás, meu nome é Lúcio Fernando, muito 
prazer – Peter conseguiu fazer a leitura labial das duas últimas sílabas, mas como que por mágica 
elas não saíram da boca de seu emissor, como se a tecla mudo do controle remoto de uma TV 
fosse apertada. Como se não bastasse, a pronúncia das sílabas restantes soou embolada e muito 
rápida, e ele podia jurar de pés juntos ter ouvido Lúcifer. – Um nome composto um tanto 
estranho, não? – o maldito sorriso surgiu novamente em seu rosto, como o sol que nasce no 
horizonte.

Um novo calafrio atacou Pete, dessa vez tão forte que o fez tremer, e veio acompanhado 
de um acesso de enjoo. Sentiu que iria vomitar e teve que segurar nas bordas da mesa, lutando 
com suas forças para não desmaiar.

– Chega de rodeios. Você sabe quem sou e esse é o motivo para não temer – colocou 
sua mão esquerda por cima da direita de Peter, e, no exato momento que o fez, todo aquele 
turbilhão de sentimentos, físicos e emocionais sumiu, com exceção de um: pavor. Ainda se 
sentia apavorado – E o melhor: sabe porque estou aqui.

Mas não sabia. Olhou para seu lado esquerdo e para frente, em busca de rostos, pessoas, 
ou qualquer coisa lúcida. Parecia esperar que algum pateta surgisse pulando e gritando que tudo 
aquilo não passava de uma pegadinha, veja só a câmera escondida.

– Peter, você parece preocupado. Tem dormido bem? Diga-me uma coisa, algo está 
te incomodando? Além de mim, claro – emitiu uma curta risada, como alguém que realmente 
achou uma piada engraçada.

O garçom voltou com as bebidas, evitando que Peter começasse a gaguejar em busca 
de alguma resposta plausível. Os barulhos do ambiente, de pessoas conversando e copos sendo 
postos à mesa pareceram diminuir, consequentemente chamando a atenção dos três homens à 
TV novamente.
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O jornalista Richard Batista, conhecido na região por transmitir as notícias de crimes 
brutais, ainda falando sobre o caso do filhinho de papai explicava que não havia suspeitos nem 
pistas sobre o assassino da família do jovem, e que, no carro onde ele foi encontrado, foram 
achadas garrafas vazias de bebidas alcóolicas.

Carlos pôs quatro novos porta-copos sobre a mesa e os copos sobre eles. Quando o 
estranho o dirigiu a palavra:

– Ei, campeão. Sou novo por aqui. Me tira uma dúvida. Quantas horas de viagem daqui 
a Cubatão? Tenho um compromisso de negócios por lá. – Peter sentiu um desconforto ao ouvir 
a pergunta.

– Acho que cerca de meia hora de carro, e talvez o dobro de ônibus – o garçom 
respondeu e retirou-se apressadamente, como se desejasse não estar ali. 

Lúcio, ou seja lá qual o nome do ser que se encontrava ali, voltou sua atenção a Peter, 
que em uma única golada virava o copo de whisky, buscando no álcool algo de algo para se 
consolar.

– É mesmo uma tristeza. Uma pena que esse tipo de coisa precise acontecer – declarou 
o homem, mas seu tom de voz não sugeria que ele pensava isso.

Peter sentiu sua garganta queimar ao terminar seu primeiro drink, sentindo que estava 
mais calmo, e, embora ainda pensasse que devia estar com alguns parafusos frouxos, tentou não 
deixar a questão o dominar.

– O que quer dizer com precisa acontecer?
– Apenas a ordem natural das coisas. Você sabe. Alguém cria, alguém destrói. O que 

seria do universo sem equilíbrio?
– Esse alguém é você?
– O que cria ou o que destrói? – o sorriso, novamente. Peter achou que não aguentaria 

o ver mais uma vez sem que sua mente entrasse em colapso e ele precisasse ser mandado para 
o sanatório Taed Wols.

– O que destrói – a afirmação soou tão óbvia quanto a pergunta retórica.
– Bem, isso depende do ponto de vista.
– Você os matou? O garoto, sua família e seu amigo?
– Tecnicamente não.
– O que isso quer dizer?
O homem de terno respondeu entonando sua voz de forma a parecer ser a única 

resposta possível:
– Vocês, humanos, são tão confusos. Sabe, existem duas coisas em vocês que meus 

amigos não compreendem. Às vezes, acho que nem seu criador entende. Mas eu sim. Essa é uma 
delas. Vocês buscam o desconhecido, anseiam por desvendar os mistérios da vida, dedicam seu 
tempo a coisas supérfluas. Mas ao mesmo tempo, no fundo, vocês não querem saber. Temem o 
oculto.

– Qual a segunda coisa?
– Isso não importa.
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– E por que nos entende?
– Porque sou como vocês. E vice-versa. A diferença é que não há mistério ou oculto 

para mim. Mas não estão perdendo nada, isso eu garanto. Tome esse conselho como se fosse 
de sua mãe – a última palavra fez o coração de Pete acelerar, despertando uma nova crise de 
ansiedade.

Peter tentou, sem muito sucesso, se controlar e engolir como havia feito com a bebida 
o pânico que sentiu. 

– Quer me contar sobre os sonhos que tem tido? – o homem de terno puxou um pouco 
o pulso do paletó para poder ver as horas em seu Rolex. Sua expressão sugeria que ele achava 
estar perdendo tempo. Peter notou que havia a palavra luxúria tatuada na junção do pulso e da 
mão.

Abriu a boca pretendendo lançar novas indagações, mas a fechou em seguida, temendo 
o fazer. Chega de rodeios. Lembrou-se de uma vez que ligou para sua mãe, algumas semanas após 
a morte de Júlia. Carolyne ainda não havia se mudado para morar com seu filho. Sozinho em 
casa e deprimido, uma onda de ansiedade o atingiu, fazendo com que, deitado em sua cama por 
muito tempo, não conseguisse parar de chorar. Achava-se um homem sentimental e sensível, 
mas chorar certamente não estava dentre seus costumes.

Sua mãe, como sempre muito calma, o tranquilizou. Peter podia sentir a preocupação 
em sua voz, a ponto de querer largar o que estava fazendo – típico dela – para ir pessoalmente 
acolher o filho. Não foi necessário. Ela o fez se sentir melhor com apenas uma ligação.

– Respire fundo, meu filho. Lembre-se, a respiração leva oxigênio ao cérebro, o fazendo 
pensar melhor. Respire fundo. Eu sei que dói, mas tudo ficará bem. Eu prometo – conseguiu 
ouvi-la mesmo ao meio do som de seu próprio choro.

Era o que fazia agora. Respirava fundo, tentando reassumir o controle. 
De volta à realidade, reparou o estranho o observando. O sorriso em seu rosto dessa 

vez era diferente. Era um sorriso discreto e compreensivo, como se ele tivesse visto o mesmo 
filme que se passara na cabeça de Pete, que quase o fez sentir algum afeto pelo homem.

– Você a ama mesmo, hein? – Lúcio quebrou o silêncio.
– Como não amar sua própria mãe?
– É claro... Como não amar? E como não preocupar-se, certo? O mundo anda tão 

perigoso – nem parecia o mesmo homem que havia lhe demonstrado empatia e compreensão. 
Sua voz era carregada de deboche. A fagulha de qualquer sentimento bom que pudesse sentir 
pelo demônio sumiu, e Peter achou que ele o fazia propositalmente. Divertia-se ao ver o medo 
de Peter, ao mesmo tempo em que tentava convencê-lo de que não era necessário o temer.

– Tenho motivos para me preocupar com ela?
– Essa não é questão, jovem Pete. Você anda preocupado com ela. Não importa se tem 

ou não motivos. Conte-me dos sonhos.
– Eu sonho que ela morre em um acidente de trânsito. Na viagem que fará hoje – ele 

se assustou com o quão direto fora.
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– Bem, na verdade, na viagem que está fazendo. O ônibus já partiu – olhou novamente 
para seu relógio.

– Ela vai? Morrer?
– Ora, não sei. Vai? Eu não sou Deus – uma gargalhada veio em sequência. A risada 

maníaca durou tempo demais, como se a piada fosse mais engraçada porque ele ria sozinho. 
Peter reparou que dentre os vários sentimentos que o atormentavam ao mesmo tempo, um 
novo surgia: ira.

– É por isso que está aqui, não é? Pela minha mãe.
– Errado. Estou aqui por você. Talvez eu também visite sua mãe em Cubatão, logo.
– Minha mãe está indo a São Bernardo e não Cubatão – antes mesmo de terminar 

a frase, Peter arrependeu-se, pois sabia exatamente o que viria a seguir, e era algo que não 
gostaria de ouvir.

– Pois é. Imprevistos vivem acontecendo. Talvez ela faça uma pequena parada em 
Cubatão. Ou uma parada eterna. Quem sabe? – ele riu, com escárnio. – Sabia que o motorista 
do ônibus em que ela está nesse momento tem tido problemas de insônia? Não dorme direito 
há alguns dias. Sua esposa implorou para que ele procurasse um médico, mas ele recusou-se. 
Um sujeito bastante teimoso.

Olhou o rosto do interlocutor sentado à sua frente e sabia que ele não mentia. Foi então 
que a raiva, que crescia aos poucos, explodiu. Sem pensar no que fazia, Pete inclinou-se para 
frente, seus olhos refletiam a raiva desesperada de um filho ao ter a vida da mãe ameaçada. Nada 
na vida lhe traria tamanha satisfação como o som de seu punho acertando o rosto do homem a 
sua frente. A dor que sentiu nos nódulos não era nada além de agradável. E ele sentiu-se sedento 
pelo sangue do demônio, pensando que gostaria de espancá-lo até que estivesse a um passo do 
inferno. Uma de suas mãos mantinha-se na mesa, como um apoio, caso houvesse uma retaliação.

O homem de terno preto, manteve sua cabeça totalmente virada para o lado direito, 
devido ao golpe que sofrera. No entanto, ao olhar para frente tinha os olhos vidrados e um 
sorriso débil estampado na cara. Não tinha nenhuma marca, apesar Peter ter colocado toda sua 
força no soco. Seu rosto não ficara sequer vermelho.

– Quer a face direita agora? Eu te dou. Assim me ensinaram – e assim o fez. Virou a 
cabeça para o lado esquerdo, deixando o outro lado à mostra. Ele riu enquanto o fazia.

O mais puro pavor tomou conta de Peter como um ladrão que invade uma casa no meio 
da madrugada. Ele não sabia ser possível sentir tantos sentimentos negativos e com tamanha 
intensidade em tão pouco tempo, e achou que se conseguisse sair com vida daquela situação, 
iria enlouquecer.

– E eu? Por que está aqui por mim? – com muito esforço falou, mas não conseguiu 
pegar seu segundo drink. Suas mãos tremiam demais.

– Ah, você é outra história. Não estou aqui a trabalho. Apenas para bater um papo. O 
quanto ama sua preciosa mãe?

– Eu daria a vida por ela.
– Uau! Daria sua vida? Isso é nobre. Mas tome cuidado com o diz.
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– O que quer dizer?
– So be careful what you wish for. Cause you just might get it...1 O restante você conhece, 

não? – claro que conhecia. Era um árduo fã de Eminem. De alguma forma, não se assustou por 
o estranho saber disso. Parecia estar acostumando-se com sua onisciência.

– Uma troca? É isso que você quer? Minha vida pela de minha mãe?
– Querer? Eu não quero nada, pra mim não faz diferença alguma. Não dou a mínima 

para vocês.
– Então... Por que me ofereceria isso? E por que minha mãe está – uma pausa, procurava 

a palavra adequada, que apesar de surgir, veio com um tom de dúvida – predestinada a morrer?
– Eu ainda não te ofereci nada. E quem disse que ela está predestinada?
– Vai matá-la por prazer?
– Eu não mato ninguém. Sou um homem de negócios, assim como você. Veja-me como 

o motorista de um ônibus de viagem. Eu apenas sigo uma trajetória, um mero condutor. Às 
vezes levo o ônibus aonde ele precisa ir. Às vezes o levo para onde quero. 

– E onde Deus entra nisso? – pela primeira vez, Peter notou que a pergunta incomodou 
aquele que a ouvia, como se o homem de terno tivesse se sentido desafiado.

– Você está falando com deus, sinta-se honrado – parecia impaciente agora, e novamente 
verificou as horas. Peter notou que sua tatuagem mudara. Podia agora ler a palavra soberba. 
Sentiu medo de prosseguir com aquela discussão. – Posso ver nos seus olhos que realmente 
daria a vida por ela. Por isso estou aqui.

– Então é isso? Simples assim? Você entra no bar e se senta comigo. Diz que tem em 
suas mãos o poder da vida e da morte, e que minha mãe irá morrer em um acidente de trânsito, 
a não ser que eu morra em seu lugar?

– Hm. Basicamente. 
– E como eu morreria?
– Isso faz diferença?
– Claro.
– Que seja. Você escolhe: um infarto no meio da rua, um latrocínio, durma em sua 

cama e não acordará. Tanto faz.
– Tudo bem. Eu aceito. Irei em seu lugar – nesse momento, o rosto vazio de Lúcio foi 

substituído por uma expressão de contentamento. Estava novamente interessado no diálogo.
– Tem certeza?
– Tenho sim.
– Quantos anos você tem, Petezinho? – sua mãe o chamava assim na infância. Um terceiro 

calafrio o atingiu, o tirando do eixo.
– Você sabe a resposta. Tenho 33 – apesar de assustado, respondeu rispidamente, quase 

o atacando. Estava se acostumando aos poucos àquela confusão, como quando acordamos e 

1 “Tenha cuidado com o que deseja / porque você pode tê-lo / e se você tiver, pode não saber / o que fazer com isto, porque ele 
poderia / voltar contra você dez vezes pior.”  Eminem – Careful What You Wish For
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precisamos de alguns segundos até que nossa visão tenha foco – A idade de Cristo.
– É o que dizem – inclinou sutilmente a cabeça para baixo e ergueu os olhos, para que 

permanecessem grudados nos de Peter. Alegre. Parecia saber de um segredo desconhecido por 
toda humanidade – Já sua querida mãe, tem 57. Acredito que você tenha mais a viver do que 
ela, Peter.

– Não importa. Prefiro ir assim mesmo.
– Por quê?
– A amo demais, e não suportaria a ideia de vê-la morrer. Ainda mais sabendo que 

poderia fazer algo para evitar.
– E ela? Suportaria te ver morrendo? – a pergunta atingiu Peter em cheio, ele ainda 

não pensara nisso.
– Ela é mais forte que eu – mas houve hesitação em sua voz.
– Ela já perdeu um marido. E agora um filho?
– Também perdi minha esposa.
– E quando isso aconteceu sua mãe estava lá de braços abertos, e te tirou do buraco 

escuro em que você estava. Quem fará isso por ela?
– Quem fará novamente por mim, caso ela morra? Ela é tudo que tenho.
– Essa é a segunda coisa que citei, que meus companheiros não entendem em vocês. O 

amor irracional. Escolhas ilógicas tomadas de forma estúpida e incongruente. Quando algum 
sentimento os domina, vocês não simplesmente ficam cegos. Escolhem ser cegos.

– E você, entende?
– Ah, mas é claro. São tão parecidos comigo quanto podem ser. Fui expulso de casa 

algum tempo atrás, quando ainda não dominava minhas emoções.
– Então entende minha decisão?
– Entendo sim, embora não concorde.
– Acho que não somos tão iguais, então.
– Talvez você tenha razão. Termine sua bebida. Temos que ir – seus dois copos já estavam 

vazios, embora Peter não se lembrasse de tê-lo visto beber. Ele se levantou e colocou a cadeira 
em seu lugar.

Com passos lentos e confiantes, pôs-se a andar, sabia que Peter viria na sequência. 
Alcançando o celular, digitou uma mensagem para sua mãe.

Mamãe, obrigado por tudo. Tudo mesmo. Mas principalmente, pelo último ano. Você insiste 
em negar, mas sabe que me salvou a vida. Trouxe-me luz naquela época difícil em que eu havia 
perdido a esperança e o desejo pela vida. Ninguém fez por mim o que você fez. 

E ninguém mais faria.
Se cuida.

Com amor, Petezinho.
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Apertou o botão de enviar e olhou em direção à entrada do bar. O homem elegante o 
aguardava pacientemente, com a mão direita segurando seu pulso esquerdo, abaixo da cintura. 
Não havia urgência em seu semblante. Ao contrário de Peter, havia todo tempo do mundo.

Olhou o ambiente uma última vez. A linda mulher permanecia lá, agora acompanhada 
por outra jovem. O lugar estava mais lotado, e as pessoas mais felizes. Teve certeza de não ser 
apenas sua impressão. Nas caixas de som, Bob Dylan cantava Knockin’ On Heaven’s Door.

Bloqueou seu celular e se levantou. Colocou o smartphone no bolso, e retirou uma nota 
de 50 reais de sua carteira. Deixou-a embaixo do seu copo vazio. Sentia que não havia tempo 
para esperar que Carlos fechasse a conta, e o troco que se fodesse. Pegou o copo ainda cheio e 
o bebeu, novamente com apenas um gole, e o colocou na mesa. Começou a andar em direção 
ao seu novo colega.

Guilherme Cecílio 
escreve poemas e poesias que podem ser vistos no Instagram: @ceciliodevidro  
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ERIKA:

A grama marrom esfarrapada, o trenó de cor elétrica cintila
o cheiro umedecido da terra revelada por neve
a ferrugem dos tanques de óleo encostados na grama, terra arruinada.
A luz da entrada pisca-pisca nervosamente, as manchas escuras dos interruptores. 
Onde tocar, a marca fica 
                                                       onde tocar.
Quantas vezes é preciso repetir.
Eu te amo tão plenamente que não pode ser verdade. 
Eu sonhei com um shopping, quão inútil tal sonho. A noite inteira passei selecionando 
produtos cosméticos
o carro se transforma numa bicicleta
a bicicleta num patinete, o patinete num carretel de fio.
Como é difícil atingir o equilíbrio             como é fácil perdê-lo
Eu perfuro a parede com as minhas mãos ela se dispersa como espuma
vertigem
eu sinto o raio X    o movimento da Terra como ela
se contorce sob os meus pés, sua pele esticada
escarra dos buracos algo macio e irreconhecível de repente estremece
e recua assustadiça como se ela não percebesse
                                         como se ela não soubesse quem é mas tenta
                                                                   se desvia e já não sabe como voltar

ERIKA, LOLA
E A PONTE

 Saila Susiluoto   
Traduzido do finlandês por Katariina Harjunpää 

tradução
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um melro-preto soa na árvore mas
como se ouvisse uma esquadra pesada no horizonte do mar
no meio do céu ciano da infância
se acordar com os olhos lacrimejados, semicerrados, olhar para o sol
se vê água cintilante, imagens em movimento
uma revelação que tira o foco da aflição

Você diz não ter receios em relação a você. Eu tenho nada além. 
Os prédios são uma fileira de dentes desalinhados, em cima a lua insípida, 
botão enlameado.
A fumaça serpenteia no horizonte como uma cobra (gélida, de frieza).
A língua voraz da iluminação lambe o asfalte molhado    
uma mulher escorrendo de desejo
e neste lugar eles montam as luzes de refletores, um interrogatório, um spotlight

Você está bravo comigo não sei por quê. 
A xícara estala em pedaços nas mãos, copos caem da prateleira em cima de mim
Há momentos em que se pode simplesmente escorrer para o chão e desistir.
Olhar nos olhos dos seus rastros e pensar: onde está o coração?
Às vezes nem sei onde errei
                           vejo minha mão fazendo coisas das quais não participo
estou olhando tudo através do sonho
essa é a minha defesa, qual a sua
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O olhar treme contra a cinza marmorizada da paisagem, 
explode a grama para fora.
Como se estivesse se soltando de tudo que prende.
Como se algo pesado acontecesse, estivesse a acontecer
                                                            como se você realmente         esta vez.
E eu ficaria sozinha com a dor radiante.
É o medo das células, elas querem enraizar-se.
Eu tento ser boa. Eu tento melhorar meus hábitos. Eu tento melhorar.

mas não consigo lembrar bem o que eu queria dizer, do que eu estava fazendo.
Eu ando sem pensar, alimento os filhos, tomo banho, vejo através dos dias
Penso que há tantas almas no mundo, será que sou uma delas.
Se vê o cansaço de longe, eu também sempre o vejo 
nos movimentos das mãos, como a pele se fixa na pessoa.
No olhar perdido pelo chão e longe na distância
e se tiver suficiente dor, já não tem medo da morte
mas a abundância dos términos não poupa da dor
ela se crava na carne, a carne avaria-se
devagarzinho, como se a costura cedesse por fim
e a mão está toda coberta de sangue 
Me solta, por favor.
Num sonho você fala a verdade e diretamente eu acordo e conto a você,
você repete, eu acordo e conto a você, você fala coisas horríveis, eu acordo
isso já aconteceu antes?
Me solta, por favor.
eu amo derreter com a neve       acabar       eu
já estive aqui antes as casas assim    cinzas o mar é gelo de cor-de-jade
nos aquários dos restaurantes os peixes mecânicos, o que aqui não seria
                                                                                  o ar fino   a luz pesada
a dor nas têmporas a dor na cabeça, me solta, por favor, solta.

(Da coleção Missä leikki loppuu)
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LOLA:

Quando eu era pequena, eu me afoguei muitas vezes, tantas vezes que eu parei de 
esperar a salvação, e o afogamento virou: água salgada nos pulmões, a relva de mar, o 
quarto espargindo e brilhando esverdeado. Quando eu era pequena e fechava os olhos, 
ele vinha, sempre do meio da cintilação, do meio do sal, das rochas escorregadias, 
perfurando o mar e o sonho, um esqueleto se batendo contra os seus próprios ossos. 
Qualquer coisa que eu fizesse, ele não ia embora, se bem que eu o matasse todas as 
noites antes do sonho, todas as noites, os seus ossos caiam no preto dos meus olhos 
e quebravam e sempre ele se reconstruía de novo, os ossos se levantavam e pairavam 
no ar reencontrando seu lugar. A maior parte do tempo ele dançava, ou fazia ruído 
estrepitoso ou oscilava ou ria em silêncio chacoalhando o queixo. Ou não sei se era riso. 
Era apenas irritante, sobretudo irritante. Pode ser que eu tenha me assustado, talvez 
eu esperasse por um daqueles momentos de ter certeza de que algo vai acontecer, mas 
de não saber o quando. E se for caminhando para a escola e a mochila for pesada e o 
peso da mochila quase esgotar a criança e se pensar na explosão e de repente já é o 
dia? E será que uma criança tem um gênero ou é uma criança apenas? Do esqueleto 
eu não sei. Ele riu em silêncio e dançou no chão, eu fechei meus olhos, mas ele os 
penetrou. Ele nunca desapareceu, contudo, seus ossos se consolidaram em mim como 
um pesadelo se alimentando de si mesmo.

(da coleção Missä leikki loppuu)
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A PONTE

Olha que ponte enferrujada, os contêineres coloridos com cores de arco-íris no porto, 
as fileiras dos legos fazendo plec-plec, como se o mundo pudesse ser encaixado num 
clic. A ponte range como uma articulação cansada, os guindastes se curvam no vento, 
escorrem a chuva. Olhe, ficamos nesta ponte, entre dois mundos, numa paisagem onde 
tudo é móvel, oscilando em nossa direção e para fora. Nesta ponte, na fronteira dos 
dois mundos: os picos das montanhas, os globos, as cartas de navegação esfarrapadas 
entre nós. Ficamos nesta ponte, embandeiramos no porto, para partidas sem voltas, 
para nossas partidas. Aqui a viagem é a distância entre duas dores, o amor uma viagem 
para duas dores. E as bandeiras são sempre brancas.
 

(da coleção Huoneiden kirja)

Saila Susiluoto 
nasceu em Helsínquia, onde ainda mora com a família. Participou do curso de escritores em Kriittinen korkeakoulu 
(“Faculdade Crítica”), estudou no Instituto de Artes de Orivesi, trabalhou em várias áreas e estudou Literatura na 
Universidade de Helsínquia. A sua obra de estreia, Siivekkäät ja Hännäkkäät (Otava, 2001), é uma coletânea surrealista 
em prosa sobre uma menina que tem cauda, e sobre mulheres, homens, crianças e amor. Huoneiden kirja (Otava, 2003) 
acontece nos diferentes quartos de uma casa. A terceira obra dela, Auringonkierto (Otava), foi publicada em 2005 e a mais 
recente, Miten peiliin kirjoitetaan (Otava), em 2007. Siivekkäät ja Hännäkkäät ganhou o prêmio Kalevi Jäntti em novembro 
2000 e o prêmio Suomi em 2005. 

As traduções aqui apresentadas foram realizadas por Katariina Harjunpää e integram uma coletânea de poesia finlandesa 
contemporânea, organizada por Rita Dahl, a ser editada em breve. 
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 TOM zÉ 
E A REINVENÇÃO 

DA TROPICÁLIA  
 Feliciano José Bezerra Filho 

No festival da TV Record de 1968, Tom Zé participou com duas canções: “2.001”, em 
parceria com Rita Lee e interpretada pelos Mutantes e “São São Paulo, Meu Amor”, cantada 
pelo próprio. A primeira ficou em quarto lugar e a segunda foi a grande vencedora. A tropicália 
estava então em seu apogeu, com todos os seus participantes em atividade intensa. Nesse mesmo 
festival Gal Costa defendeu “Divino, Maravilhoso” de Caetano Veloso e Gilberto Gil, ficando em 
terceiro lugar. Os tropicalistas eram os expoentes da nova canção popular brasileira. 

O público e a crítica começaram a perceber que estavam diante de uma resolução 
estética que poderia romper com as dicotomias vivenciadas naquele período, em que, ou 
só se fazia canção de protesto e de lirismo rural, ou só se tinha a “alienação” conformista da 
jovem guarda. A tropicália eliminou esses limites, incorporou outros elementos que pudessem 
ampliar e pôr a música brasileira em sintonia com o que estava acontecendo fora daquele quase 
fundamentalismo musical, no mundo externo. Fundiu tudo e se dispôs a desatar o “nó” a que 
tinha chegado a canção praticada no país.

Depois do impacto inicial, a tropicália só não se tornou unanimidade porque os tempos 
eram mesmo difíceis, pródigos de divisão e diferenciação sem assimilações democráticas. No 
entanto, interferiu no ambiente musical e firmou-se historicamente como responsável pelo 
início daquilo que mais tarde viríamos a reconhecer, sem muito problema, como “música pop 
nacional” (Tatit, 2004, p.213). 

Dos vários festivais do período, esse da TV Record foi o único no qual Tom Zé logrou 
êxito. Sua atuação musical antes e durante a tropicália sempre foi mais diferenciada e menos 
linha de frente. Apesar da afinidade de grupo já existir deste antes da diáspora baiana, passando 
pela participação no espetáculo Arena conta Bahia, de Augusto Boal, no teatro de Arena, em 
1965, Tom Zé construía uma personalidade artística sem as mesmas intensidades expositivas de 
seus pares Caetano Veloso e Gilberto Gil, resultado talvez de uma índole de maior preservação 
e reserva. 

ensaio
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De presença sempre mais discreta, a participação de Tom Zé no disco Tropicália Panis 
et Circensis, considerado o manifesto do movimento, foi apenas com uma canção e mesmo 
assim cantada por todos. “Parque Industrial” é a quinta faixa do disco, a que atinge com melhor 
resultado as ideias tropicalistas de encarar e trazer para a discussão, no campo da canção, os 
mitos da indústria, da sociedade de consumo e seus efeitos para a cultura, algo que a MPB 
comprometida via como invasão cultural e agente da opressão da classe trabalhadora. A canção 
explora os estímulos provocados por símbolos do consumo e o proselitismo brasileiro ao lidar 
com esta nova força que envolvia a sociedade. O tom é irônico e sarcástico, e quem melhor 
imprime esta inflexão na interpretação é o próprio Tom Zé; na estrofe cantada por ele, põe uma 
voz antilírica, mostrando que aquele canto não é mesmo ufanista e sim uma intervenção crítica.

O arranjo de Rogério Duprat investe num naipe de metais que lembra as bandas de 
coreto de províncias do interior e as fanfarras militares, para ilustrar o texto que anuncia um 
grande acontecimento, uma grande festa:

retocai o céu de anil
bandeirolas no cordão
grande festa em toda a nação
despertai com orações
o avanço industrial
vem trazer nossa redenção

Um acontecimento que é ao mesmo tempo cívico e requer atenção religiosa, pois o 
“avanço industrial” é a “redenção” do país. 

A ironia é o condutor da canção: o parque industrial anunciado oferece o “sorriso 
engarrafado”, as delícias do consumo com “garotas-propaganda”, “aeromoças e ternura no 
cartaz”, que basta uma simples olhada para que o sorriso se refaça. Tudo “já vem pronto e 
tabelado”, é só “requentar e usar”. As vontades e facilidades favorecidas pelo desenvolvimento 
industrial vêm sob a égide de um Brazil com “z”, que é um outro, porque tudo é ironicamente 
“made in Brazil”. Tom Zé consegue dissimular os desejos desenvolvimentistas do país, com um 
narrador que estabelece um contraste entre a enunciação de seu pensamento e a realidade 
presente, dizendo o contrário do que pensa; é o que os gregos chamaram de eironeia.

A ironia é uma marca destacada na obra de Tom Zé. A Tropicália em si utilizou este 
recurso mais como uma estratégia; os objetivos maiores eram de desfiguração do medo de 
apropriar-se dos signos do mercado. O caso específico de Tom Zé recebe um pouco mais de 
atenção neste uso, infletindo mesmo em seu desenvolvimento poético, em seus procedimentos 
cancionistas.  

Ironia é dissimulação, é o “movimento que faz a linguagem se suspender ou se negar 
a si mesma e está na raiz de todo o período moderno” (Nestrovski, 1996, p.07). A linguagem 
irônica na modernidade é definida pelo jogo entre presença e ausência,
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a ironia funciona, pois, como processo de aproximação de dois pensamentos, e situa-se no 
limite entre duas realidades, e é precisamente a noção de balanço, de sustentação, num 
limiar, a sua característica básica, do ponto de vista da estrutura. Por isso mesmo pressupõe 
que o interlocutor não a compreenda, ao menos de imediato: escamoteado, o pensamento 
não se dá a conhecer prontamente (Moisés, 1988, p.295).

A ironia é uma forma de humor, e depende muito do contexto. Fora dele o seu efeito 
tende a desaparecer, tornar-se obscuro. Ilustremos outro exemplo de Tom Zé: 

veja que beleza
em diversas cores
veja que beleza 
em vários sabores
a burrice está na mesa

O nome da canção é “Sabor de Burrice”, e a ironia segue no restante dos versos com 
a burrice “ensinada nas escolas”, que “anda na direita, anda na esquerda”, é “doutorada honoris 
causa”, e sua “consagração chegou com o advento da televisão” e assim por diante. 

Esta canção foi lançada no mesmo ano de “Parque Industrial” e está em seu primeiro 
disco ainda em 19681, cuja capa traz a foto de Tom Zé ao fundo perspectivo de uma espécie de 
moldura televisiva, incrustada na fachada de entrada de um casarão com um aglomerado de 
letreiros, cartazes, anúncios de bingo e creme dental. Na porta de entrada, de um lado, uma 
insinuante garota em pose erótica, e do outro, a imagem desfigurada de um santo. Por todo lado 
a explosão multicolorida de anúncios, dentre os quais o título do disco, Grande Liquídação Tom 
Zé, e mais: “extra”, “você ganha 10 milhões e 50 volks / sem sorteio !!!”, “só tal tem qual”, e no 
meio de todos eles a indicação da canção “São São Paulo, Meu Amor”, vencedora do festival da 
TV Record. A capa é um rasgo de ironia na forma de lidar com a própria obra, de desmitificação 
do produto artístico, lançado em irônica embalagem mercadológica. O próprio layout (autoria 
indicada apenas por “officina”), com enquadramento e acabamento de desenhos típicos das 
histórias em quadrinhos, remete aos procedimentos da pop art, a corrente que trouxe para as 
artes plásticas a ironia da obra de arte sem valor “aurático”, sem característica de produto único, 
desenvolvido com técnicas industriais e com infinita capacidade de reprodução em série.

A canção “Quero Sambar Meu Bem”, deste mesmo disco, é das que seguem a postura 
tropicalista de questionamento dos valores da canção brasileira até onde tinham chegado àquele 
momento. Tomando o verbo “sambar” como conceito amplo de canção, o narrador afirma não 
querer mais nada tradicional:

quero sambar, meu bem
quero sambar também
não quero é vender flores
nem saudade perfumada

1 Tom Zé, Tom Zé, Rozemblit, 1968. Reedição em CD, sony music, 1994.
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quero sambar, meu bem
quero sambar também
mas eu não quero
andar na fossa
cultivando tradição
embalsamada

A proposição é de confronto e superação. Claramente se percebe o pleito para que a 
nova canção tenha outra sintaxe, que não mais se vista de tristeza, tradição e saudade, mesmo 
que esta venha “perfumada”, alusão ao formato bossa nova de dizer da saudade e da tristeza 
sempre de forma límpida e confortável. O verso “não quero é vender flores”, toca no grande 
ícone da canção de protesto – Geraldo Vandré e a sua “Pra Não Dizer que Não Falei de Flores” – 
e é o grito tropicalista pelo alargamento da canção, pela desobrigação temática e de manutenção 
dos padrões.

Esse disco enquadra-se como tropicalista. Lançado no mesmo ano dos de Gilberto Gil 
e Caetano Veloso e do coletivo Tropicália ou Panis et Circensis, mantém a efervescência tropicalista 
vivida no período. O ambiente, a convivência musical, as presenças dos músicos Sandino 
Hohagen e Damiano Cozzela nos arranjos, oriundos da música erudita de vanguarda tal como 
Rogério Duprat e Júlio Medaglia, os quatro responsáveis por todos os arranjos tropicalistas, 
deram ao disco o invólucro de um produto do movimento. 

Um dado, porém, chama a atenção: a constatação de que o disco foi pensado sozinho. 
Diferentemente dos outros tropicalistas, não há parcerias, todas as doze composições são 
exclusivas de Tom Zé. Não se ouve ali agregações de ideias de aliados poéticos, pelo menos 
diretamente, o discurso é extremamente autoral, sem requisitar outras vozes. O lirismo 
das canções também não se assemelha à produção de seus coetâneos, Tom Zé explora mais 
apegadamente o humor, fazendo das canções um corolário de impressões de personagens e 
situações quase satíricas. Ouve-se um desapego em relação à construção da canção no seu sentido 
de acabamento para o mercado de consumo. As expressões musicais e poéticas encontradas no 
disco diferenciam-se até internamente. Em relação à canção “São São Paulo, Meu Amor”, seu 
grande sucesso daquele ano, as demais não seguem o mesmo formato, são feitas em outras raias 
de criação, que não adotam o critério de necessidade de execução radiofônica. 

São aspectos encontrados já no disco de estreia, que marcam, além da própria novidade 
absoluta da Tropicália, uma singularidade de formatação cancionista. Luiz Tatit chega a afirmar 
que Tom Zé esteve relacionado ao tropicalismo apenas por conta do convívio: “Tom Zé, como 
já dissemos, participara da fase intensa do tropicalismo por uma convergência momentânea de 
propósitos musicais, mas na realidade seu gesto de criação revelava outra procedência e outro 
desenvolvimento” (Tatit, 2004, p.237). 

Se pensarmos tão rigorosamente assim como Tatit, o mesmo argumento também serviria 
para Caetano e Gilberto Gil, pois os dois já militavam na música popular com outras orientações 
e vieram para a idealização da tropicália também por uma “convergência momentânea”. 
Chamaram Tom Zé e os demais para essa investida, e sabemos que, depois do período de maior 
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intensidade, todos seguiram seus caminhos sonoros individualmente, mesmo que ressonâncias 
das práticas tropicalistas continuassem sendo percebidas. Quanto à procedência, tem-se que 
concordar com Luiz Tatit; Tom Zé era o único dos tropicalistas, além obviamente dos já citados 
compositores de vanguarda erudita, que tinha formação musical completa, que chegou à musica 
popular somente depois: 

em 67, eu havia decidido abandonar a carga da música popular, quando Guilherme Araújo 
[empresário dos tropicalistas] resolveu me aceitar como artista de música popular (...). 
Para mim tudo era novo, eu vinha da música erudita. Minha música já tinha tanta estranheza 
na forma... 2  

Tom Zé também afirma que havia mais distinções na formação dos envolvidos na 
tropicália: 

naquela altura já havia diferenças. Nos anos 60, ao contrário de mim, aqueles meninos 
ouviam música internacional, era o tempo dos Beatles e dos Rolling Stones.3  

Os tropicalistas tinham uma concepção de grupo, de atividade conjunta, de vivência 
cúmplice, mas é evidente que cada um mantinha suas próprias leis internas de criação. A 
vontade de intervenção na canção popular é que direcionou suas forças criativas para aquele 
projeto específico. As soluções eram pensadas em grupo, mas os desdobramentos e diferenças 
vieram de onde vêm naturalmente, ou seja, das distintas personalidades artísticas, da maior ou 
menor desenvoltura e fôlego criativo para atuação em música popular. O destaque visível de 
Caetano Veloso e Gilberto Gil pode ter se dado também por outros fatores que passam pela 
capacidade de lidar com as engrenagens que envolvem a atuação no ambiente de consumo, 
das prerrogativas das ações e de um volume maior de produção que atendia mais facilmente as 
demandas de mercado. Isso tudo sem invalidar em nada a força de invenção encontrada na obra 
dos dois cancionistas.

 Naquele momento da derrocada da tropicália, com a edição do AI-5, a 
desorientação foi geral. Tom Zé não foi exilado, permaneceu no país e continuou seu trabalho, 
que com a vitória no festival da TV Record era de se supor que faria bastante sucesso. Mas a 
Record já não estava mais tão empenhada em investir em novos artistas. “Fui uma promessa 
de pop star. Mas a TV Record parecia já começar a fazer a decadência, não dava mais para ter 
pop star”4. Tom Zé também queria manter-se envolvido com pesquisas musicais, sem entregar-
se simplesmente a uma carreira de sucesso, que exigia canções elaboradas ao gosto geral do 
público. A análise corrente de que ele teria sido abandonado, injustiçado, ou perseguido pelos 
demais tropicalistas, não é de todo procedente:

2 Entrevista concedida a Pedro Alexandre Sanches, Folha de S.Paulo, 30/08/2000.
3 Idem.
4 Entrevista concedida a Pedro Alexandre Sanches, Folha de S.Paulo, 30/08/2000.  
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percebo hoje que fiquei no ostracismo por conta própria, eu solapei a mim mesmo. Não 
foi culpa de Caetano nem de Gil. Eles seguiram um caminho e eu me mantive na minha 
teimosia. Continuei fazendo a mesma coisa depois que o Tropicalismo foi embora5.

O próprio Tom Zé reconhece a diferença de perfis e de orientação musical específica de 
cada um. O momento era de afirmação e todos tiveram que achar seu caminho, de entrega aos 
parâmetros da indústria cultural com a equação resolvida entre produto e consumo, ou virar-se 
em favor da produção acabada e experimental. “Y existió el problema del Tropicalismo: éramos 
un grupo de personas y de pronto dejamos de ser un grupo.6” 

A dispersão do grupo provocou impasses e desencontros, mas desafiou Tom Zé a 
permanecer com suas buscas sonoras:

quando os meninos foram para a Europa, parecia que foi anunciado que tinha uma vaga no 
tropicalismo, porque o Tom Zé saiu. E aí o que apareceu de candidato. Eu estava em uma 
fase que ou largava aquela coisa toda ou não chegava ao projeto que estou apresentando, 
desde 1990, quando fui descoberto por David Byrne7.

Tom Zé se refere ao fato já sabido e largamente contado do acaso acontecido em 1990, 
quando o músico norte-americano David Byrne esteve no Brasil pesquisando sobre música 
popular brasileira e deparou-se com o disco Estudando Samba (1976) de Tom Zé, numa loja no 
Rio de Janeiro, e comprou-o pensando tratar-se simplesmente de um disco de samba. Espantou-
se ao ouvi-lo e imediatamente procurou Tom Zé, organizou uma coletânea de suas canções e 
lançou-a nos EUA pelo seu selo Luaka Bop. Foi o fim do ostracismo a que estava confinado desde 
meados dos anos de 1970. Passou então a circular nos EUA e Europa como novidade musical 
absoluta. O efeito, quase que natural no Brasil pelo fato do credenciamento internacional, foi 
sua redescoberta e reabilitação total. 

As inferências sobre o período de ostracismo destacam normalmente a personalidade 
artística singular de Tom Zé, sua capacidade criativa diferenciada, entremeado com especulações 
em torno de seu comportamento, de uma atribuída timidez que teria impedido uma ascensão 
ao estrelato. Carlos Rennó arriscou: “sua personalidade ajudou no isolamento. Ele tem o 
retraimento do sertanejo e não sabe lidar com o mercado”8. O jornalista Cléber Eduardo 
argumenta na perspectiva da criação artística:

 
o ostracismo é explicado mais pelas virtudes que pelos defeitos. Foi o preço pago pela 
coerência artística. As composições de Tom Zé, com quebras de andamento, ausência de 
refrões e cheias de experimentações não grudam no ouvido, como muitas criadas por 
Caetano e Gilberto Gil, e tantas do repertório de Gal Costa e Maria Bethânia, o quarteto 
principal do tropicalismo. Enquanto os antigos camaradas prosseguiam no projeto de 

5 Entrevista concedida a Luiz Antonio Giron, Gazeta Mercantil, 22/12/2000.
6 Entrevista concedida a Luiz Antonio Giron, Gazeta Mercantil, 22/12/2000.
7 Entrevista cedida a Cléber Eduardo, Revista Época, 09/11/2003.
8 Depoimento a Cléber Eduardo, Revista Época, 09/11/2003.
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conquista do estrelato, Tom Zé radicalizava suas ousadias com Todos os Olhos (1973), cuja 
capa trazia a imagem de um ânus com uma bola de gude. Estava mais próximo do radicalismo 
do piauiense Torquato Neto (1944-1972), compositor de “Geleia Geral”, marco tropicalista. 
Com uma diferença. Torquato se matou. Tom Zé, nos anos seguintes, foi morto em vida. 
Passou a ser ignorado e tachado de maldito, algo comum com artistas cuja criatividade não 
é assimilada pelo mercado (Revista Época, 09/11/2003).

Na passagem dos anos de 1960 para os de 1970, as condições de mercado ainda eram 
favoráveis a Tom Zé. Seu espaço como cancionista estava assegurado, permitindo-lhe manter-
se atuante no momento seguinte ao fim do tropicalismo, sem a mesma projeção dos outros 
egressos do movimento, mas mesmo assim produzindo dentro dos parâmetros da indústria 
fonográfica.

Ainda tive sucesso no Brasil todo com “Jeitinho Dela” (69) e “Se o Caso É Chorar” (72), mas 
o disco Todos os Olhos (73) me colocou no esquecimento. Pela primeira vez havia feito uma 
coisa do jeito que queria, estava contentíssimo. Aí não tocou no rádio, eu dancei. Fiquei 
totalmente desconhecido. Passei anos sobrevivendo só com o público universitário.9 

A canção popular neste momento, no Brasil, partia para a conquista de seu valor 
como um dos produtos mais bem receptivos para o consumo artístico, e tornou-se o item de 
qualidade no mercado das ações culturais. A bossa nova e o tropicalismo teriam sido os grandes 
responsáveis por essa condição. E a canção popular foi se definindo também como campo aberto 
a possibilidades de variações, e, nesse processo específico, a tropicália assume a paternidade, 
pois, com suas conquistas, a canção se livrou de limitações ideológicas e de gênero. 

É desse arco de possibilidades que Tom Zé extrai a consciência de saber que seu trabalho 
atua fora do campo consuetudinário da canção brasileira, sobre o qual prevalecem as facilitações 
cancionistas e o descompromisso com a invenção. Não há nele interesse em produzir uma 
“bela canção” no sentido corrente, mas sim de lançar peças que possam ativar no consumidor 
de canções uma nova disposição, movimentar novos códigos para que se amplie o repertório 
cultural, provoque desautomatização da informação. Uma atuação musical que se mantenha 
apenas como cumpridora das demandas já consagradas não estimula, serve simplesmente como 
esforço de permanência e alimento para o mercado. Tom Zé, mesmo entrando nessa estrutura, 
cria outra predisposição e aposta na experimentação.
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O MITO COMO FONTE  PARA 
A LITERATURA DE HORROR 

DE TEOR SOBRENATURAL  
    Francisco das Chagas Souza Carvalho Filho   

ensaio

Apresentação

As raízes da Literatura de Horror datam de eras longínquas, podendo ser rastreadas 
em narrativas remanescentes da Antiguidade e da Idade Média, nas quais estão presentes típicas 
criações do imaginário fértil do ser humano: seres como vampiros, demônios, fantasmas e 
lobisomens, monstros amplamente utilizados pelos escritores adeptos dessa vertente. A tradição 
oral tem papel importante na preservação de uma rica quantidade de contos populares, lendas e 
mitos, alguns deles marcados pelo teor macabro. 

Sobre a Ficção de Horror afirma Roberto Causo (2003, p. 99): “Suas raízes míticas, é 
claro, estão no medo natural sentido pelo ser humano, em face do universo e do poder destrutivo 
da natureza”. Tal poder tem exercido ao longo dos anos medo e fascínio nos homens. Se o poder 
da natureza, mais evidente em catástrofes naturais, deixa poderosa impressão na memória das 
pessoas nos dias de hoje, com todo o conhecimento científico já acumulado, podemos supor o 
tremendo impacto que ele teve sobre os primeiros homens. Segundo Freud (2011, p. 30):

Nunca dominaremos completamente a natureza, e nosso organismo, ele mesmo parte dessa 
natureza, será sempre uma construção transitória, limitada em adequação e desempenho. 
Tal conhecimento não produz um efeito paralisante; pelo contrário, ele mostra à nossa 
atividade a direção que deve tomar.

Para Freud, o homem não fica engessado diante de suas limitações, mas procura por 
novos caminhos, que o conduzam ao maior conhecimento da natureza. Frisamos que em tempos 
mais remotos, quando o ser humano não tinha a resposta para determinadas questões, podia 
recorrer à criação de uma explicação. E uma das maneiras de construir tais explicações dá-se 
através do mito, que não criou somente deuses e heróis, pois dele nasceram monstros bastante 
conhecidos, como o Minotauro, vencido pelo herói Teseu, o Kraken, e serpentes gigantescas. 
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O Minotauro vivia em um labirinto localizado em Creta, e a ele eram destinados 
sacrifícios humanos. Jovens provenientes de Atenas serviam de oferenda à terrível criatura. 
Assim permaneceu até que o herói Teseu derrotou a fera. Auxiliado pela filha do rei Minos, o 
herói consegue escapar do labirinto. Sem dúvida há muito do elemento medo nessa aventura. 
Trata-se, afinal, de um ambiente em que estão reunidos sofrimento, brutalidade e tensão, sem 
falar na própria figura do Minotauro, misto de homem e touro, que pode facilmente figurar 
como personagem de um conto de horror ou de um filme de terror.

É possível estabelecer uma relação entre Ficção de Horror e o mito, seja nos temas 
sombrios tratados em numerosas narrativas míticas, seja no largo uso da imaginação ou na 
presença de uma atmosfera carregada de forças ameaçadoras, especialmente em obras de franco 
conteúdo sobrenatural: O Castelo de Otranto (1764), de Horace Walpole, Vathek (1786), de 
William Beckford, e Drácula (1897), de Bram Stoker. Sobre o universo mítico comenta Ernst 
Cassirer (2005, p. 128-129):

O mundo do mito é um mundo dramático − um mundo de ações, de forças, de poderes 
conflitantes. Em todo fenômeno da natureza ele vê a colisão desses poderes. A percepção 
mítica está sempre impregnada dessas qualidades emocionais. Tudo o que é visto ou sentido 
está rodeado por uma atmosfera especial – uma atmosfera de alegria ou pesar, de angústia, 
de excitação, de exaltação ou depressão. 

Assim como a atmosfera mitológica, a das narrativas de horror transcende a normalidade 
do cotidiano, nela paira a sensação de que algo extraordinário está prestes a acontecer, e um dos 
artifícios usados para criar esse efeito é a presença do sobrenatural. Servindo este de fronteira, 
espécie de universo paralelo; espaço onde o impossível pode acontecer. Acerca do conto 
macabro afirma Lovecraft (2007, p. 17):

Uma certa atmosfera inexplicável e empolgante de pavor de forças externas desconhecidas 
precisa estar presente; e deve haver um indício, expresso com seriedade e dignidade 
condizentes com o tema, daquela mais terrível concepção do cérebro humano – uma 
suspensão ou derrota maligna e particular daquelas leis fixas da Natureza que são nossa 
salvaguarda contra os assaltos do caos e dos demônios dos espaços insondáveis.

Há certa semelhança entre os pensamentos de Lovecraft e Cassirer em alguns pontos, 
principalmente quando os autores tratam da atmosfera existente nas narrativas de horror e 
mitológicas; vê-se que ambas apresentam uma força que ultrapassa a esfera da vida comum, 
nas duas é perceptível a ação de forças superiores interferindo sobre as personagens. Em 
relação à Literatura de Horror, há a presença de uma atmosfera de inquietação e medo pairando 
sobre o texto, como uma nuvem sombria e misteriosa, mantendo-se um clima tenso a fim de 
proporcionar momentos de grande aflição no decorrer da obra.

Na passagem utilizada de Lovecraft, o autor detalha as condições para que ocorra a 
verdadeira Literatura de Horror, orientado por aquilo que alcunhou “medo cósmico”, o que é 
bastante coerente, tendo em vista seu evidente interesse pelo sobrenatural e por mitologia. Tal 
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pensamento se ajusta à tendência que escolhemos analisar dentro da Literatura de Horror, mas 
não se ocupa de outra tendência igualmente importante, aquela em que a crueza da realidade e 
dos transtornos humanos predominam.    

Mito e Horror 

Mitos de uma conotação mais lúgubre, que apresentam uma visão mais drástica ou 
violenta de certos fatos da natureza, e da própria realidade, quer social ou cultural, ou mesmo 
física, podem ser tomados como uma das raízes da Literatura de Horror. Não são poucos os 
mitos que abordam assuntos “indigestos” da experiência humana, além de fenômenos naturais 
e forças além da vontade humana. No mito de Osíris, este deus é assassinado e posteriormente 
esquartejado pelo seu irmão Set, por inveja. Ísis, a esposa do falecido, vaga pelo mundo em 
busca dos pedaços de seu esposo, até restituí-lo por completo.

A mitologia de vários povos é recheada de criaturas aterradoras e até de deuses que 
representam o mal. Os egípcios têm Set, os persas contam com Ariman, os hindus têm Shiva, 
que não necessariamente diz respeito ao mal, mas à destruição, e os nórdicos têm Loki. Dos 
monstros listemos os seguintes: a Hidra, monstro grego representado como uma serpente com 
várias cabeças, o Leviatã, criatura marinha da Mesopotâmia, sem falar em outros seres, como 
gigantes, duendes, demônios etc. 

Tanto o mito quanto a Literatura de Horror são capazes de criar monstros para além da 
compreensão humana. Em ambos se nota a existência de uma atmosfera na qual forças acima do 
homem influenciam sua vida. Mas não necessariamente, a ideia de monstro precisa estar ligada 
ao sobrenatural. Há também a possibilidade de uma monstruosidade moral ou mesmo psíquica. 
Nem sempre as personagens são criaturas vindas de outra realidade, às vezes elas simplesmente 
não se encaixam na normalidade. 

É provável que o mito em sua origem mais remota implicasse crença, não se tratando, 
portanto, de simples estórias compartilhadas por determinadas comunidades, a fim de explicar 
fenômenos de ordem natural ou comportamental. Para o mitólogo Pierre Grimal (2013, p. 07): 
“Todos os povos, em um determinado momento de sua evolução, criaram lendas, ou seja, relatos 
fabulosos aos quais durante certo tempo deram crédito – ao menos em algum grau”.  Mesmo 
tendo perdido esse caráter, o mito continuou a servir de referência para filósofos, escritores, 
pintores e artistas de modo geral. 

Uma realidade cheia de enigmas e poderosa influía na consciência dos primeiros homens, 
estimulando a elaboração de narrativas repletas de magia, de aventura, embates entre heróis e 
monstros, deuses irados dispostos a castigar os mortais ou deuses benevolentes, apiedados do 
sofrimento humano. A descrença no mito, em um estágio mais racionalista da humanidade, não 
deixa de ter suas consequências. Ressalta Carl G. Jung (2008, p. 120, grifo do autor):

À medida que aumenta o conhecimento cientifico, diminui o grau de humanização do 
nosso mundo. O homem sente-se isolado no cosmos porque já não estando envolvido 
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com a natureza, perdeu a sua “identificação emocional inconsciente” com os fenômenos 
simbólicos. O trovão já não é a voz de um deus irado, nem o raio o seu projétil vingador.

Cada vez mais o ser humano aparta-se da natureza, criando para si uma realidade própria, 
um mundo artificial. A inclinação para a fantasia perde terreno em um mundo regido pela razão. 
Não obstante, a literatura prova que ainda existe espaço para a expansão da imaginação criadora, 
servindo de contrapeso ao excesso de utilitarismo e normatização da vida. O mítico, no entanto, 
não desapareceu por completo. Sagas como a de Star Wars atestam a tendência humana para criar 
mitos, acreditando ou não neles, pois mais do que narrativas, essas criações trazem consigo 
valores, condutas, visões de mundo, pontos de vista sobre a experiência humana no planeta, 
gerando verdadeiros ícones que transcendem culturas e épocas.  

Outro ponto de convergência entre o universo mítico e o Horror se encontra na 
importância atribuída ao papel da emoção nos dois casos, tanto nas narrativas mitológicas 
quanto nas de Horror. As grandes paixões humanas comparecem, conduzindo a ações passionais, 
carregadas de impulsividade ou fúria, muitas vezes levando ao descontrole. A curiosidade de 
Pandora leva à danação da humanidade, Prometeu revela o segredo do fogo aos homens e por 
isso é severamente punido. No plano da literatura, Victor Frankenstein, na ânsia de vencer o 
flagelo da morte, dá origem a um inimigo de toda a humanidade, Dorian Gray corrompe a 
própria alma para conservar sua juventude, espectros do passado transformam para sempre o 
jovem Jervas Dudley1.  

Cassirer (2005) destaca o mito como um produto da emoção, que tal fundamento 
impregna por sua vez, todas suas produções de uma cor específica. Ressaltamos que na Ficção 
de Horror também é marcante a atenção dada à emoção. No universo mítico, como destaca o 
filósofo, há um senso de unidade que chega a negar e desafiar a morte, sendo que para o homem 
primitivo ela não passava de uma transição. A Literatura de Horror, a nosso ver, leva-nos ao 
confronto com a morte, espécie de encontro com o visitante indesejável que possui a chave de 
todas as portas. 

De início, a morte deve ter sido um verdadeiro enigma para o homem, muito antes 
do pensamento científico. Não havendo maiores informações acerca desse fato da existência 
humana, os primeiros homens recorreram para respostas sobrenaturais, certamente. E criaram 
uma gama de rituais e cerimônias, indo desde os mais simples aos mais elaborados. Entre os 
mais diversos povos da Antiguidade, mesmo antes deles, encontramos ritos funerários, o que 
comprova o grande peso da morte sobre a consciência humana. Há indícios de que a prática do 
funeral remonta ao homem de Neandertal2; os egípcios dedicavam atenção especial à morte, 
não só por meio da mumificação, como elaboraram uma espécie de guia: O Livro dos Mortos. 

Rousseau (2007), por sua vez, considerava a morte e seus terrores uma aquisição 
do homem moderno, após afastar-se da condição animal. Para o filósofo, os únicos males 

1 Personagem do conto “A Tumba”, de H.P. Lovecraft.
2 In: WHITROW, G.J. O tempo na história: concepções de tempo da pré-história aos nossos dias. Tradução de Maria Luiza X. de A. 
Borges. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1993, p. 37.
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conhecidos pelo homem selvagem eram a fome e a dor. Pensamos que deve ter sido um grande 
choque a descoberta da mortalidade. Tais especulações acabam por situar a experiência do 
horror à finitude, dentro da civilização. Não seria de estranhar que despertasse nessa etapa do 
desenvolvimento humano uma abordagem não só filosófica, como literária, da morte. 

Muitos estudiosos, de diferentes áreas do conhecimento, têm se debruçado sobre a 
questão da morte, refletido acerca de sua influência na psique humana. Ela perpassa nossas vidas, 
revelando um objeto de meditação para filósofos, teólogos, psicólogos, escritores e cientistas, 
tamanho o espaço que ocupa no pensamento humano. No que diz respeito à morte no campo 
do mito, são pertinentes as palavras de Joseph Campbell (1990, p. 44):

[...] um dos grandes problemas da mitologia é conciliar a mente com essa pré-condição 
brutal de toda vida, que sobrevive matando e comendo vidas. Você não consegue se ludibriar 
comendo apenas vegetais, tampouco, pois eles também são seres vivos. A essência da vida, 
pois, é esse comer-se a si mesma! 

Nessa perspectiva, a Ficção de Horror, pode ser considerada um agente de conciliação 
entre a natureza humana e os aspectos brutais da vida, à semelhança do mito. Os escritores 
de horror lidam com o lado destrutivo do ser humano, com seus traumas e medos, desejos 
proibidos, delírios de grandeza etc., domadores de pesadelos, expõem aquilo que se quer 
oculto, às vezes sob o véu do sobrenatural, noutras vezes, através da crua realidade. 

Não por acaso, o ficcionista e também ensaísta Stephen King (2013), afirma no 
prefácio de Sombras da Noite3 que essa ficção é um ensaio para nossa própria morte. Ao que 
acrescentamos, essa ficção oferece ao leitor a chance de degustar experiências extraordinárias 
sem sair fisicamente do lugar, já que tudo ocorre apenas no plano do imaginário. As situações 
extremas presentes na Ficção de Horror fazem parte de um jogo sem maiores riscos, mas o jogo 
de um público específico, disposto a aceitar seus termos.         

A morte surge como uma força potente, uma energia a ser concentrada e utilizada 
de maneira positiva, utilizando diferentes máscaras: o vampiro, o lobisomem, o zumbi, o 
fantasma, o alienígena, a fera carnívora, o diabo, entre outros. Podendo por vezes assumir o 
“invisível”, limitando-se a uma presença misteriosa: é o que se verifica em “O Horla”, de Guy 
de Maupassant, e “A coisa perversa”, de Ambrose Bierce. Essa vertente literária lida com o 
imaginário das pessoas, apropriando-se de seus temores e das projeções deles para compor um 
mundo de pesadelos. 

Cumpre ressaltar que há entre o mito e a literatura em si, pontos de convergência que 
devem ser levados em consideração, por exemplo, ambos são formas de interpretar determinados 
aspectos da realidade, e nos dois casos existe o uso de uma linguagem poética, além do espaço 
concedido para a imaginação. Embora a literatura não seja em sua totalidade composta de 
textos narrativos, boa parte dela é constituída de narrativas: romances, novelas, contos, poemas 
narrativos etc. O mito se vale de estórias que envolvem deuses, heróis, semideuses e uma 

3 Livro de contos
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variedade de pequenas deidades, textos recheados de metamorfoses, sentimentos, paixões 
cegas, dentre outros elementos.      

Conforme Rogel Samuel (1992, p. 183): “A literatura, como o antigo mito, participaria 
da mesma natureza imaginativa de explicação do mundo. A literatura participa da necessidade 
mítica de explicar a realidade. O mito é uma função da literatura”. Tendo em vista esse parentesco, 
nota-se como é justificável as origens da Literatura de Horror serem encontradas também nesse 
estágio da sociedade humana, bem como em contos de fadas e lendas.  

Considerações finais

Esperamos ter evidenciado a ligação/relação existente entre a Literatura de Horror 
e o mito. Procuramos dialogar em particular com o Horror que se nutre do sobrenatural, 
representado por escritores como Bram Stoker e H.P. Lovecraft, autores de livros emblemáticos 
para a ficção de horror. O cenário labiríntico encontrado no mito do Minotauro comumente 
tem sido empregado pelos ficcionistas de horror, como no obscuro castelo de Horace Walpole 
ou em “A Nova Catacumba”, de Arthur Conan Doyle, e no Drácula, de Bram Stoker.   

Os seres monstruosos, que parecem saídos de um pesadelo, também na Ficção de 
Horror assombram os pobres mortais, atacando-os no meio da noite, invadindo seus sonhos. 
Tanto o mito quanto o Horror dizem muito a respeito da natureza humana, de seus dilemas, 
medos e desejos. Narciso encantado com a própria imagem, Dorian Gray obcecado pela 
juventude, a Medusa que transforma em pedra as pessoas, os vampiros e lobisomens que muitas 
vezes paralisam pelo pavor causado nas vítimas, os espectros, em suma, uma infinidade de seres 
ameaçadores. 

Literatura e mito participariam da “mesma natureza imaginativa de explicação do 
mundo”, retomando o que disse Rogel Samuel. Compreender a si mesmo, talvez seja essa a 
razão de algo como a literatura ter sido criado pela nossa espécie. Os temores do homem 
são postos na mesa pelo escritor de horror, como as cartas de um baralho infernal. Bruxas, 
demônios, extraterrestres, seres do além, assassinos, robôs homicidas, panteras, mortos-vivos, 
a lista é longa e variável. Mais do que o medo, porém, é o próprio ser humano que está em 
questão.

O irracional e o perverso se fazem presente na literatura desde tempos remotos, 
achando-se representados na tradição oral, com mitos, lendas, contos de fadas, relatos de 
viajantes. Esses elementos não passaram despercebidos, vindo a servir de fonte para escritores 
desconhecidos e mesmo para nomes célebres. Essa literatura não se restringe a países europeus e 
aos Estados Unidos da América, no Brasil, por exemplo, durante o século XIX, escritores como 
Álvares de Azevedo, Bernardo Guimarães, Machado de Assis e Aluísio Azevedo, escreveram 
contos macabros, no século XX enveredaram pelo Horror literatos como Humberto de Campos 
e João do Rio. Tratando da atualidade, caso atípico de escritor com numerosas obras dedicadas 
a esse tipo de literatura no Brasil é o de Rubens Francisco Lucchetti.
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Ao que parece, o medo e os pesadelos da humanidade permanecerão com um lugar 
cativo, dando origem a novos contos de horror, a narrativas macabras, a incursões pelo fantasioso. 
Lugares escuros, criaturas horrendas, corações acelerados, respiração ofegante, certas coisas 
perduram, situações típicas, personagens frequentes, por vezes com uma roupagem inusitada, 
mas remetendo ao velho temor do desconhecido.    
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  ANOTAÇÕES À MARGEM 
DE UM ENIGMA

Os três movimentos do poema 
“Contemplação no Banco”, 

de Carlos Drummond de Andrade

Ranieri Ribas 

CONTEMPLAÇÃO NO BANCO

I

O coração pulverizado range
sob o peso nervoso ou retardado ou tímido
que não deixa marca na alameda, mas deixa
essa estampa vaga no ar, e uma angústia em mim,
espiralante.

Tantos pisam este chão que ele talvez
um dia se humanize. E malaxado,
embebido da fluida substância de nossos segredos,
quem sabe a flor que ai se elabora, calcária, sangüínea?

Ah, não viver para contemplá-la! Contudo,
não é longo mentar uma flor, e permitido
correr por cima do estreito rio presente,
construir de bruma nosso arco-íris.

Nossos donos temporais ainda não devassaram
o claro estoque de manhãs
que cada um traz no sangue, no vento.

Passarei a vida entoando uma flor, pois não sei cantar
nem a guerra, nem o amor cruel, nem os ódios organizados,
e olho para os pés dos homens, e cismo.

ensaio
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Escultura de ar, minhas mãos
te modelam nua e abstrata
para o homem que não serei.

Ele talvez compreenda com todo o corpo,
para além da região minúscula do espírito,
a razão de ser, o ímpeto, a confusa
distribuição, em mim, de seda e péssimo.

II

Nalgum lugar faz-se esse homem…
Contra a vontade dos pais ele nasce,
contra a astúcia da medicina ele cresce,
e ama, contra a amargura da política.

Não lhe convém o débil nome de filho,
pois só a nós mesmos podemos gerar,
e esse nega, sorrindo, a escura fonte.

Irmão lhe chamaria, mas irmão
por quê, se a vida nova
se nutre de outros sais, que não sabemos?

Ele é seu próprio irmão, no dia vasto,
na vasta integração das formas puras,
sublime arrolamento de contrários
enlaçados por fim.

Meu retrato futuro, como te amo,
e mineralmente te pressinto, e sinto
quanto estás longe de nosso vão desenho
e de nossas roucas onomatopéias…

III

Vejo-te nas ervas pisadas.
O jornal, que aí pousa, mente.
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Descubro-te ausente nas esquinas
mais povoadas, e vejo-te incorpóreo,
contudo nítido, sobre o mar oceano.

Chamar-te visão seria
malconhecer as visões
de que é cheio o mundo
e vazio.

Quase posso tocar-te, como às coisas diluculares
que se moldam em nós, e a guarda não captura,
e vingam.

Dissolvendo a cortina de palavras,
tua forma abrange a terra e se desata
à maneira do frio, da chuva, do calor e das lágrimas.

Triste é não ter um verso maior que os literários,
é não compor um verso novo, desorbitado,
para envolver tua efígie lunar, ó quimera
que sobes do chão batido e da relva pobre.

****
O poema admite duas frequências ou camadas de leitura simultâneas: a primeira, mais 

decantada pelos intérpretes, é a frequência utópica. A segunda, mais profunda, é pessoana e 
trata do tema da multiplicidade do eu. Ambas possibilidades de leitura são plausíveis. Nosso 
propósito aqui é dissecar a segunda frequência de leitura. 

A primeira, como sabemos desde o primeiro movimento do poema (I), descreve a 
figura do poeta sentado num banco de praça a pensar angustiado sobre a miséria do mundo. 
Ele esconde ou disfarça sua angústia e nervosismo, mas as pessoas percebem algo “no ar”, 
aquela “angústia espiralante” que nele transparece. Ele espera que este mundo velho, pisado e 
repisado por homens ao longo da história, embora “malaxado”, possa fazer brotar flores mais 
“humanizadas”. Caso estas flores brotassem, e o poeta diz que “não é longo mentá-las”, elas 
superariam as misérias deste “rio presente”, isto é, deste mundo mal e injusto em que vivemos. 
Cada um de nós traz “no sangue” e “no vento” este “claro estoque de manhãs”, isto é, este 
desejo de um novo mundo, mais justo, mais feliz. Nem os poderosos podem devassar este desejo 
oculto em cada um de nós, diz o poeta. A utopia que Drummond canta aí, contudo, mais do 
que uma utopia política, é, certamente, uma utopia do amor universal. O homem utópico, do 
amor universal, é o “homem futuro”, idealizado, “escultura de ar” e seus poemas falam deste 
horizonte. 
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No segundo movimento (II), Drummond nos diz que este homem nasce contra os 
próprios pais (“contra a vontade dos pais ele nasce”), contra “a amargura da política”. Mas ele, o 
homem novo, não é um filho, porque ele se gera a si tal como nós, os miseráveis deste mundo 
nos geramos, no sentido de uma autoformação da pessoa e suas escolhas. A miséria do mundo é 
a nossa miséria. E este novo homem não é um “irmão” porque ele nega a “fonte escura”, isto é, 
ele não nasce, mas faz-se. Também não é “irmão” porque “se nutre de outros sais”. Neste aspecto, 
ele, o homem utópico, é “seu próprio irmão” porque advém de uma “forma pura”, de uma 
imagem do homem ideal para um mundo ideal. Ele é um “vão desenho”, “meu retrato futuro”, 
homem advir. 

No terceiro movimento (III), Drummond diz que este homem incorpóreo “ausente nas 
esquinas mais povoadas”, mas “nítido”, não é uma “visão” porque pode ser tocado como as “coisas 
diluculares”, isto é, a aurora nascente. “Dissolvendo a cortina de palavras”, este homem utópico, 
que é pura “quimera”, “efígie lunar”, de tão perfeito e puro que é, demandaria “um verso maior 
que os literários”, um “verso novo, desorbitado”. Ele é o homem do amor universal, cuja “forma 
abrange a terra e se desata”. Ele é a imagem perfeita e descarnada da humanidade do homem.

Ligeiramente, esta é a primeira camada de leitura. Como dissemos, ela se sobrepõe a 
uma mais profunda e enigmática, a camada pessoana. Eis aí um enigma de duas faces. Passemos 
agora para a segunda frequência possível.

*****
Nesta segunda camada de leitura o poema subdivide-se em três eixos-temáticos que 

correspondem à própria numeração dada pelo poeta, quais sejam: 

(I) O problema da dificuldade de criar os poemas (as flores) e ocultar o artifício da criação, isto 
é, o caminho árduo que leva a encarnação da beleza;
(II) O problema da autoformação do poeta, isto é, a bildung pessoal e seus empecilhos biográficos 
e mundanos;
(III) O problema da exposição pública da pessoa do poeta e a duplicidade do eu: eu-público-
autor e eu-privado-cotidiano. 

O poema, em termos gerais, trata das dificuldades de escrever poesia (o problema da 
criação poética), do esforço de autoformação pessoal do artista e da exposição pública da pessoa 
do poeta (isto é, como ele enxerga ou julga a sua própria imagem enquanto figura pública). O 
tema pessoano da multiplicidade do eu é a chave de leitura correta para esta compreensão do 
enigma que aí se encerra. 

A “alameda” que aparece neste primeiro movimento, assim como as metáforas do 
“caminho” e do “chão” que se percorre sem deixar “marca”, representam o próprio processo de 
criação e suas imposições difíceis. É preciso criar, escrever o poema, “navegar é preciso”, diria 
Pessoa. Contudo, a irritação, a dificuldade, a timidez, não podem aparecer nos poemas, embora 
fique algo “no ar”: “o peso nervoso, retardado ou tímido que não deixa marca na alameda, mas 
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deixa essa estampa vaga no ar”. Drummond leva a sério o princípio horaciano (“Ars est celare 
artem”) segundo o qual o artista deve ocultar as dificuldades da criação, isto é, deve esconder as 
irritações do processo criativo, esconder o retardo do processo e, sobretudo, a artificialidade do 
ato criativo, embora, às vezes, tais artifícios e dificuldades apareçam involuntariamente. Por ser 
um processo árduo, cruel para quem a ele se aventura, o processo da criação poética é desumano. 
Daí dizer Drummond que “tantos pisam este chão que ele talvez um dia se humanize”. Este 
processo “malaxado” que se embebe “dos nossos segredos” é difícil e sua dificuldade não pode 
transparecer a quem contempla o que foi feito, ao leitor, ao público. É um processo desumano, 
cujo artifício deve ser oculto, mas que cria “flores”, isto é, poemas, beleza, a beleza dos poemas, 
ao que Drummond diz: “passarei a vida entoando uma flor, pois não sei cantar nem a guerra nem 
o amor cruel, nem os ódios organizados”. As flores são estes poemas-enigmas que o poeta deixa 
para que os leitores decifrem. Ele sabe que não viverá o suficiente para contemplar a recepção 
dos poemas-flores-enigmas (“Ah, não viver para contemplá-la”). O paradoxo aí está na pergunta 
da segunda estrofe deste primeiro movimento: como o processo desumano e cruel da criação é 
capaz de criar obras tão humanas e tão belas?

Tantos pisam este chão que ele talvez
um dia se humanize. E malaxado,
embebido da fluida substância de nossos segredos,
quem sabe a flor que ai se elabora, calcária, sangüínea?

O poeta, assim, responde àqueles que esperam dele mais do que flores, ou esperam 
que ele cante às utopias, ideologias, ao “amor cruel”, aos “ódios organizados”. O poeta “cisma” 
ao olhar para os pés dos homens porque eles, ao percorrer as misérias do mundo, esperam que 
os poemas-flores falem destas misérias e apontem uma solução utópica. 

Passarei a vida entoando uma flor, pois não sei cantar
nem a guerra, nem o amor cruel, nem os ódios organizados,
e olho para os pés dos homens, e cismo.

Para o poeta, Drummond, a utopia virá pela “flor”, isto é, pela poesia. Poesia e utopia 
percorrem o mesmo caminho que levará à beleza e à superação das misérias do mundo: “não 
é longo mentar um flor”, isto é, um poema ou uma utopia, “e permitido/ correr por cima 
do estreito rio presente,/construir de bruma nosso arco-íris.” Ao situar o poema como lugar 
soberano da utopia o poeta está a dizer que, para ele, a utopia deve começar ali, nas flores-
poemas.

Por outro lado, a poesia é “uma escultura de ar” feita pelo poeta-personagem-criador 
que jamais se confundirá com o homem comum, cotidiano, o Carlos: 
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Escultura de ar, minhas mãos
te modelam nua e abstrata
para o homem que não serei.

“O homem que não serei” é o poeta-criador e personagem público que não é o Carlos 
e jamais o será.

Já o “estreito rio presente” é a realidade presente a qual o poeta se dedica e que deve ser 
o substrato da sua criação. Esta indicação é importante porque os temas metafísicos e os enigmas 
do ser não anulam ou negam o “rio presente”, a “bruma” do dia nascente. Realidade presente e 
metafísica formam, ambas, aspectos de uma realidade una a qual enxergamos parcialmente sob 
estes dois vieses. 

“Ele” aí é o “homem que não serei”, que talvez tenha uma compreensão mais larga da 
existência, para além do pessimismo e do espiritualismo restrito. O “homem que não serei” é 
ele mesmo, Drummond, o poeta-personagem, pura ficção incorpórea de uma existência que, 
entretanto, fala ao público. Por não ter corpo ele não entende as angústias do homem, Carlos, 
que tem um corpo e vive carnalmente. As mãos modelam os poemas para que este homem 
os dê aos leitores. Carlos, o homem comum, espera que este Drummond, ficção poemática, 
“talvez” compreenda melhor “a razão de ser”, o “péssimo” de sua alma desencantada, ainda que 
de “seda”, uma vez que o Drummond poeta, personagem dos poemas, abriu mão “daquele 
agressivo espírito” (“Dissolução”) de outrora, o espírito enragé. Para Drummond, o Espírito, 
contrariamente ao que diz a ortodoxia cristã, é “minúsculo”, menos que o corpo.

Ele talvez compreenda com todo o corpo,
para além da região minúscula do espírito,
a razão de ser, o ímpeto, a confusa
distribuição, em mim, de seda e péssimo.

Além das temáticas da multiplicidade do eu e do labor criativo na poesia, Drummond 
refere-se aos adversários da poesia e do poeta. Contra a poesia e contra a liberdade do eu há os 
“nossos donos temporais”: 

Nossos donos temporais ainda não devassaram
o claro estoque de manhãs
que cada um traz no sangue, no vento.

Estes “donos temporais” reaparecem no terceiro movimento em que diz:

Quase posso tocar-te, como às coisas diluculares
que se moldam em nós, e a guarda não captura,
e vingam.
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O Estado, o poder e as opiniões majoritárias, isto é, os “ódios organizados” em corpos 
coletivos, são tirânicos e concebidos aí como aqueles que nos devassam, nos roubam o que há de 
mais belo e precioso interiormente: o eu-autêntico, criador, livre. A liberdade deste eu deve ser 
protegida pelo próprio eu, sozinho, cuja missão é autoformar-se, recrudescer, dar-se a público, 
à comunidade. Não se deixar “capturar pela guarda”. Eis aí o segundo movimento. 

Neste segundo ato (II) Drummond propõe uma autocontemplação do poeta como 
poeta e como homem ordinário. O poeta-personagem que redige e publica os poemas não 
deve ser confundido com o homem, Carlos, ele mesmo. Há o Drummond-personagem que fala 
nos poemas e se apresenta ao público e o Drummond-real, o Carlos, cotidiano, pai de família, 
funcionário público, itabirano. Os dois se encontram na hora de criar os poemas. Os dois criam, 
mas só o poeta aparece e é notório. Trata-se aí do poeta contemplando os dois eus que nele se 
encerram: o homem comum e o escritor-poeta-homem público que se deixa transparecer em poemas 
dados a quem os queira ler. Vejamos o que Drummond nos diz:

Nalgum lugar faz-se esse homem…
Contra a vontade dos pais ele nasce,
contra a astúcia da medicina ele cresce,
e ama, contra a amargura da política.

Como dissemos, este homem é ele mesmo, Carlos, que se fará Drummond, o poeta. 
Quando nos diz, “Contra a vontade dos pais ele nasce” o poeta não se refere aí a um possível 
desejo de aborto da parte dos pais, tampouco refere-se a um homem utópico ou metafísico. 
Drummond reporta-se a si mesmo, o poeta. Quer dizer, refere-se ao fato de que os pais jamais 
o quiseram poeta, mas doutor, médico, farmacêutico. Carlos terminou o curso de Farmácia, 
mas jamais exerceu a profissão. Tornou-se poeta contra a vontade dos pais. Mas também contra 
“a astúcia da medicina” a que fora obrigado estudar no curso de Farmácia, certamente. Contra a 
amargura e o desencantamento do engajamento político de outrora. Contra tudo isso, ele fez-se 
poeta. Dedicou-se a arte da poesia, à criação poética, árdua, à revelia de todos.

O homem que ele Drummond criou, ao escolher ser poeta, não deve ser chamado de 
filho:

pois só a nós mesmos podemos gerar,
e esse nega, sorrindo, a escura fonte.

O Drummond homem gerou o Drummond poeta. Um eu gerou ao outro. Mas o 
segundo sorri e nega sua origem no outro, o homem. O segundo eu, o poeta, “se nutre de outros 
sais”; ele lê Rilke, Valéry, Auden (Drummond diz que a flor, isto é, o poema, é “calcária”, clara 
alusão a Limestone), Pessoa, etc. e se alimenta destes “sais” e nega, como personagem criador 
dos poemas publicados, a sua origem no homem comum que o fez recrudescer, formar-se. 
Quando o homem comum, Carlos, aparece nos poemas, é como personagem, mas também 
por força da memória que os dois eus partilham. O eu criador, contudo, é um “desenho”, uma 
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“onomatopeia”, como é, também, um homem idealizado, perfeito; ele é “o retrato futuro” que 
está longe da realidade:

Meu retrato futuro, como te amo,
e mineralmente te pressinto, e sinto
quanto estás longe de nosso vão desenho
e de nossas roucas onomatopéias…

Drummond diz-nos, nesta passagem, que não teve intenção de criar este personagem; 
o personagem surgiu como que à revelia do homem, Carlos. Trata-se, portanto, de um poema 
pessoano no que diz respeito ao tema da duplicidade ou multiplicidade do eu, porque o eu que 
contempla os dois (o poeta-criador e o homem ordinário, Drummond E Carlos) é um terceiro 
eu que fala somente neste poema. O observador dos eus.

Este novo homem de que fala o segundo movimento não deve ser interpretado como 
um “novo homem” utópico (como fazem alguns intérpretes)1, tampouco como um esforço de 
recriar uma língua a-histórica para um “novo tempo”. O livro, Claro Enigma (quase um anagrama 
de Minas Gerais)2, nega as utopias desde o primeiro poema. Veja, por exemplo, o poema 
“Dissolução”, quando ele diz que permanecerá agora de “Braços cruzados”, isto é, se dedicará 
apenas à contemplação do mundo e seus enigmas metafísicos e aos enigmas do ser. Quando diz, 
neste poema, que “Escurece, não me seduz/ tatear sequer uma lâmpada./ Pois que aprouve ao 
dia findar, / aceito a noite”, o poeta “aceita a noite” e diz que perdeu o encanto pela lâmpada, a 
qual não o “seduz” mais. A lâmpada, a luz, representa a fé nas utopias que o embalaram no livro 
anterior, “A Rosa do Povo”. Esse exercício de contemplação, pelo ascetismo que o move, irrita 
o poeta, porque ele sente não habitar o céu que contempla, de resto, um céu vazio de amor, 
vácuo: “vazio de quanto amávamos,/mais vasto é o céu. Povoações/ surgem no vácuo./ Habito 
alguma?”. O poeta sequer tenta responder à pergunta que se faz a si. A contemplação não o 
obriga a dar respostas.

1 Vejam, por exemplo, os equívocos e desenganos de Cid Ottoni Bylaardt que não conseguiu enxergar de forma alguma o problema 
da multiplicidade dos eus e da própria dificuldade do processo criativo no poema. Diz Bylaardt: “Um dos poemas mais emblemáticos 
de todo esse processo de desconstrução e de negação da linguagem em favor de sua depuração em Claro enigma é “Contemplação no 
banco”. O ponto de partida é o prosaico banco de jardim ou de praça, em que o coração pulverizado sente o peso da existência no 
mundo e aspira a escapar-lhe. O processo imagístico predominante nessa primeira estrofe é a metonímia, imagem mais pé-no-chão, 
mais próxima deste mundo. Contrapõe-se-lhe a metáfora da flor na segunda estrofe, que, calcária e sangüínea, pode ser um produto 
da humanização do espaço, produto que contém a possibilidade de ultrapassar a dimensão humana e o tempo da humanidade. Essa flor 
será mentada e entoada para se opor às misérias da humanidade, e florescerá em um outro mundo, para um novo homem. Na segunda 
parte, constrói-se o homem que nega, superior, a humanidade, que não pode ser chamado de irmão, porque a vida nova / se nutre de 
outros sais. A construção compreende uma integração de formas puras, um sublime arrolamento de contrários / enlaçados por fim. 
Esse homem, que se confunde com a poesia pura, afasta-se da linguagem e da arte deste mundo, do nosso vão desenho / e de nossas 
roucas onomatopéias, de nossos desgastados signos conspurcados pela acumulação histórica. A terceira parte do poema tenta divisar o 
novo ser e a nova linguagem, que se desata do mundo em direção a uma nova existência, dissolvendo a cortina de palavras. Sua criação, 
entretanto, exige palavras que nunca foram inventadas, e o poeta se revela um místico sem Deus, incapaz de dizer o inefável, o que 
nem a literatura proporciona [...]”. In: Revista do Centro de Estudos Portugueses. “Drummond: A Metamorfose em Direção à Poesia 
Pura”, Vol. 20, n.27, ano: 2000.
2 O Anagrama imperfeito ficaria mais próximo do ideal se o livro se chamasse Claros Enigmas, no plural. Porém, ficaria mais feio se 
assim o fosse. Claro Enigma é bem melhor aos ouvidos e à inteligência.
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Portanto, não se trata aí de um poema político ou utópico. É uma reflexão sobre o 
caráter dual do poeta como criador de si (como autoformador de si, como protagonista de sua 
própria bildung) e como homem comum, real, negação do personagem. Os dois eus se negam 
e se afirmam. Um é real, o outro, personagem, ficção poética em estado puro. Um surge do 
outro, alimenta-se deste outro, retroalimentam-se. Um terceiro contempla a ambos e nos fala 
neste poema.

Já o terceiro movimento começa com uma imagem. O poeta, sentado num banco de 
praça, olha para a relva e vê um jornal sobre ela e diz: 

Vejo-te nas ervas pisadas.
O jornal, que aí pousa, mente.

A realidade ultrapassa as notícias de jornal. Os jornais mentem. O poeta, terceiro 
observador, diz: “Vejo-te”, “Chamo-te”, “Descubro-te”. A quem ele se refere aí? Ele vê o poeta 
personagem, ele mesmo, Drummond, estampado nas notícias dos jornais. Quem é esse Carlos 
Drummond de Andrade de que falam os jornais? Pergunta-se Carlos, o homem comum. Sou 
eu? Não! Responde. Eu sou Carlos, pai de Julieta, Filho de Carlos de Paula Andrade e de Julieta 
Augusta Drummond. O poeta vê a si mesmo nos jornais e pensa acerca dessa dualidade entre ele-
mesmo e o poeta-escritor-personagem-homem público que é “incorpóreo”. Este personagem 
não é uma visão:

Chamar-te visão seria
malconhecer as visões
de que é cheio o mundo
e vazio.

As visões são postas pelos jornais e estão em todo o mundo. Mas não o preenchem. 
Estes personagens sequer podem estar presentes nas esquinas. O poeta-personagem, autor 
de livros e objeto das notícias de jornais não está nas “esquinas mais povoadas” porque ele é 
incorpóreo, é uma ficção jornalística. Os jornais mentem: “Aquele não sou eu!”, diria Carlos. 
Ao que o terceiro, o observador, confirma a sentença.

Este poeta-personagem está encoberto por uma “cortina de palavras”, isto é, pelos 
poemas que ele dá a público e pelas notícias. Esta cortina não deixa o homem comum ser 
visto. Veem-no tão somente pelo prisma da cortina. Este poeta personae, por outro lado, tem a 
forma de um homem ideal, irrepreensível, exemplar, que ele desenha a partir de seus próprios 
versos. O homem fraterno, amoroso, sensível, humano. Tão perfeito é este personagem, tão 
descarnado e puro, eivado pela ideia do bem, que não há literatura possível que defina sua 
“efígie lunar” (o tema noturno é uma das obsessões do Drummond, poeta). Ele é uma “quimera” 
que surgiu contra todos desde o “chão batido” e “da relva pobre”. Para defini-lo, ante tamanha 
perfeição, seria preciso um “verso novo”, “desorbitado”, um verso tão puro quanto a figura que 
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dele se debuxa, um verso de pura evanescência e bondade. As palavras, como são, são sujas para 
defini-lo. Este não-homem, ficção, é o segundo eu, Carlos Drummond de Andrade, surgido 
do primeiro, o homem comum, Carlos, e contemplado por um terceiro, sem nome, que os 
observa em silêncio desde o banco de uma praça sem nome:

Triste é não ter um verso maior que os literários,
é não compor um verso novo, desorbitado,
para envolver tua efígie lunar, ó quimera
que sobes do chão batido e da relva pobre.
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Depois de ler a obra O Medo (2000), de Al Berto (1948-1997), quase de uma vez só, 
fica-se pensando, de olhos fechados, num sujeito/poeta nebuloso, indefinido, mas apaixonante 
e convidativo. Fica-se reclamando novo contato ou leitura e maior aproximação, e o convite, 
muitas vezes, torna-se irresistível. De qualquer forma, a leitura da poesia de Al Berto exige 
velocidade, expõem as suas capacidades mais próprias, as de serem múltiplas, plásticas, 
transgressoras e, a um tempo, inscrição, alteridade e brilho.

Foi com esse brilho e nessa rapidez, também, que a poesia albertiana compareceu na 
literatura portuguesa, como uma espécie de estrela cadente, solta da galáxia, correndo anos-
luz, em fuga e desrespeito à estabilidade celeste. Veio direta, cega, com seu brilho, sem apalpar 
o escuro, sem escolher caminho, apesar de ter percorrido vários deles.

ensaio

  QUANDO 
O CORPO É 

 SUPERFÍCIE  
TATUADA 
DE TEXTO 

A poesia de Al Berto

Rodrigo da Costa Araújo 

Para Latuf Isaias Mucci 

o segredo do tempo iluminará
o eterno olhar aberto dos cegos

com sua prateada claridade vazia
onde nascem as palavras que te consumirão

nasce a escrita que te cegará
(AL BERTO. Diários. 2012, p.222)
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Perceptível apenas como um ponto luminoso, à longa distância, Al Berto foi uma 
surpresa caminhante, enigmático e perscrutador. Perturbador também, porque chega 
vertiginoso, carregado de energia densa e magnética. Sua escritura traz feições dessa rapidez 
e imagem insólita: “há dias que o lápis te foge, resiste como um objecto estranho/ persistes, 
esboças o rosto de cera apercebido no espelho, no fundo quieto do rio” (2000, p.82).

Até quando aguentarei a tentação da vertigem? [...] A melhor maneira de estar na vida 
é estar ausente dela. Ser espectador do mundo, sentado ao fundo dum espelho, tomar a 
realidade por espelho, escutar as estrelas, a suavidade das luas, o vento, a chuva e não desejar 
um rosto para o corpo.  (AL BERTO, 2012, p.72)

Todos os seus livros falam de um mesmo rosto que se procura na linguagem do espelho, 
forçam o leitor a descobrir o sentido moral e estético de suas reticências. São como óperas 
sincopadas ou sinfonias inacabadas, mas são envolventes nos arroubos ou na aparente simplicidade. 
Atraem, enleiam, enfeitiçam e introduzem o leitor como personagem e participante de suas 
poesias, confissões poéticas, romances e suas diabruras. Na verdade, a força de sua escrita revela 
um outro desejo “queria ser marinheiro correr mundo/com as mãos abertas ao rumo das aves 
costeiras/ a boca magoando-se a sonolenta canção dos ventos” (2000, p.296).

Preciso com a máxima urgência de escrever, sobretudo não parar de escrever, não para 
substituir o livro que me escapa, que se desligou de mim, mas porque me é impossível não 
criar, não escrever, ou ficar siderado perante o vazio que o livro deixou. Não acredito no 
génio, acredito, sim, na necessidade, na urgência, na ânsia de me manter por um fio entre a 
queda final e o precário equilíbrio das palavras. (AL BERTO, 2012, p.78)

Alberto Raposo Pidwell Tavares (1948-1997) ou mesmo Al Berto, ligeiro, transgressor, 
atraente e inovador, veio compor a Via Láctea da Literatura Portuguesa, dando vida, força e 
movimento à palavra escrita, libertando-a de amarras e regras literárias convencionais. Sua 
poesia questiona a forma, as convenções do gênero, as marcas clássicas do convencional, as 
normas da língua portuguesa, os códigos estabelecidos, a moral, a sexualidade e as escolhas.

O silêncio, a melancolia, a solidão, o corpo, o mar, o esteticismo e muitos outros 
temas são questões e características que pontuam suas escolhas poéticas. Al Berto é eletrizante 
ao descrever qualquer viagem e transferi-la para o seu leitor. “A noite trazia-me aragens com 
cheiro a corpos suados/cantares e danças em redor de fogos que eu não sabia” (2000, p.298), 
ele transmite vida às linhas do texto, carregando-as de energia ao contato de seus dedos e olhos, 
emitindo sempre mensagens sem retoque. Do imaginário, ele passa para o real, para o existencial 
até à fusão do espírito e da carne, do amálgama da poesia e ficção. E ainda recomenda: “virava 
todo o meu sentir para o mar/quando no medo dos míticos promontórios/ se rasgou a oceânica 
visão... a ânsia de partir” (2000, p.301). 

Na sua sinfonia literária, carregada de pianíssimos e crescendos, repleta de mistérios e 
divagações, ele é sempre imprevisível. Do esplendor da galáxia, desce e captura a minúscula luz 
de uma paisagem, mas a luminosidade é a mesma, irradiante, repleta, múltipla. 
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Al Berto tem um mundo próprio, todo seu, enorme, surpreendente, e sente necessidade 
de refleti-lo para fora, para os outros, para quem possa entendê-lo ou não. Esteta, como Oscar 
Wilde, sua escrita, apesar de leves diferenças, revela certo tom de beleza inconfundível: “a morte 
é uma relâmpago suspenso sobre o coração” (2000, p.333)/ “e da nossa passagem permanecerá/ 
o deslumbrante rumor dos fogos sobre o mar” (2000, p.333). 

Pelas suas múltiplas cores, para avistá-lo, porque meteoro, é preciso reconhecer o impulso 
que imana o leitor. A partir daí, segue o hipnotismo e o rastro luminoso para suas divagações 
voluptuosas, carregadas de emoções e inquietudes, nem sempre lógicas, mas interrogativas, 
transgressoras, existencialistas, envolventes. O próprio leitor é levado - arrastado pela sua trilha 
luminosa e errante - a perscrutar algumas metáforas, não importa se reais ou fictícias, surreais 
ou insólitas. Ele – o leitor – vale-se de emaranhados de sentimentos, uma espécie de labirinto, 
em que se procura uma saída para o subconsciente.

De todas as leituras, ficam sempre leves marcas, impressões digitais, marcas do corpo, 
peso das palavras, leveza da escrita, desejo de uma poética do erótico. Algumas vezes delicada, 
outras vezes excitante.  Comparecem em suas poesias, o registro sensorial da palavra, o silêncio, 
a festa imaginária que recria o corpo, mesmo se o tema não é erótico, a escrita erotiza o 
significante.

Impressão Digital, por exemplo, é um livro que a linguagem segue o mesmo ritmo da 
redondez erótica - impressões do corpo, sutilezas do tato, cicatriz da memória. O corpo erógeno 
e palavra jogam com o prazer de criar a suspensão do sentido. A ambiguidade que dá pistas, mas 
não resolve, decididamente, do significado, resulta na excitação - preliminares eróticas. Todo o 
livro O Medo, coletânea de muitos outros, é um livro vivo, compilação de emoções que surgem 
e manifestam-se, gemem, gritam, lamentam-se, protestam no silêncio, no escuro, na solidão, 
vibrando ao impacto da vida real e sensível. 

Apreciável, como as luzes de um meteoro no céu noturno, a poesia de Al Berto é lenta 
vertigem, paixão e desejo de escrever. Ao mesmo tempo em que metalinguística, porém pelo 
seu plano opositivo, também revela, sutilmente, a agonia de não conseguir a palavra ideal: “os 
poemas adormecem no desassossego da idade. fulguram na perturbação de um tempo cada dia 
mais curto. e, por vezes, ouço-os no transe da noite, assolam-me as imagens, rasgam-me as 
metáforas insidiosas, porcas... e nada escrevo” (2000, p.595).

Da escrita visceral de Al Berto, ecoam outros poetas da tradição portuguesa e de suas 
leituras pessoais: Fernando Pessoa, Florbela Espanca, Cesário Verde, Mário de Sá-Carneiro, 
Antonio Botto. Estes, estetas e transgressores. Seu discurso integra outros ainda, como Oscar 
Wilde, Rimbaud, Genet, Baudelaire. Como espelho poliédrico, esses poetas assumem vozes em 
Al Berto. Funcionam como projeção, recortes/aspirações para sua própria poética, metáforas da 
condição literária. O espelho é, ainda, estratégia que possibilita o ingresso em outros discursos, 
como a música pop e as artes visuais. Sua poesia, portanto, retoma e recria, criativamente, esses 
rastros discursivos.

Da sua poesia, também, ecoam algumas experiências urbanas de Bruxelas, Paris e 
Barcelona. Experiências e deambulações, que revelam suas preferências por um discurso 
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poético, que imbricam ficção e poesia, vertigem e velocidade, confissão e encanto próprios de 
atitudes do flâneur. Poesia marcada, também, de vivências do poeta por uma Europa notadamente 
underground dos anos sessenta e setenta.

Dessas múltiplas facetas, o poeta-meteoro é também pintor. Ele dialoga com essas 
cidades numa linguagem mais próxima da sua plasticidade original. Essas mediações pictóricas 
são estabelecidas, entre a legibilidade da poesia e do texto urbano que se oferecem, visualmente, 
no lirismo ímpar.

O leitor, ao acompanhar o exercício da dialética da flânerie e desses vários diálogos 
com a tradição literária, evidencia o desenraizamento de Al Berto e sua memória, a resgatar 
fragmentos de versos ou escolhas que se inserem nos seus discursos. Essas retomadas e opções, 
no entanto, reforçam a constituição de sujeitos que proliferam em sua poética, tematizando 
ideias e cenários, onde se diluem as metáforas rumo a uma escritura radical de demarcação, 
entre urgência e melancolia, diferença e transgressão poética.

Por isso, a conexão biografia-obra é, em alguns momentos, inevitável, já que dessas 
releituras nascem uma relação especular. Não se trata de uma obra, predominantemente 
confessional, é uma obra que ficcionaliza, através da palavra poética, o drama de um sujeito 
situado, aquém do espelho. Espelho-texto, a poesia de Al Berto, pela sucessão de máscaras que 
esconde, atende à urgência de mascarar a errância e o homoerotismo. “sei que darei ao meu 
corpo os prazeres que ele me exigir. vou usá-lo, desgastá-lo até ao limite suportável, para que a 
morte nada encontre de mim quando vie” (2000, p.24)

Pela sua natureza pós-moderna, a poesia albertiana, também, apresenta contradições. 
Feito os meteoros, sua escrita fragmentária, assemelha-se com partículas de poeira ou rocha 
que fica voando pelo espaço textual em alta velocidade. Quando entra na atmosfera literária, 
principalmente a lusitana, torna-se incandescente e pega fogo, construindo um imenso risco 
no céu. Pela sua distância no espaço celeste, em relação ao leitor, os meteoros parecem que são 
grandes, mas na maioria das vezes, não passam de pequeninos grãos de areia.

Fácil de ler e ver Al Berto, difícil penetrar na sua malha poética e analisar algumas 
incoerências, bem como as indagações pessoais dos sujeitos de seus textos, transgressores, 
autônomos, com decisões próprias, como sujeitos marcados para desempenhar, cegamente, 
algum comportamento criado para ele. 

Não é novidade que sua produção poética, no seu conjunto, assume o palco da escrita, 
ressalta uma das suas características mais singulares: o caráter de performer do autor. Sua poesia 
converge para o desdobramento especular do sujeito da enunciação de suas máscaras. Assumindo 
essas encenações, feito Ana Cristina Cesar (1952-1983) – poeta carioca que assume algumas 
semelhanças em sua poética – somada ao traço autobiográfico em sua obra, como diferencias 
poesia e ficção?

A narrativa performática, segundo a pesquisadora argentina Graciela Ravetti, é adequada 
na apreensão desse momento, porque abarca as instâncias fundamentais que apoiam a escrita 
de Al Berto – a encenação do próprio autor; a maneira como o sujeito se enuncia; e, claro, 
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os recursos em que se representam, qual seja o texto, em sua forma e conteúdo –, pois as 
características de tal narrativa servem como testemunho de sua época. Funcionam como mapas 
cognitivos, sentimentais, estéticos, e, sobretudo, expressivos, tanto na tarefa artística como nos 
modos de vida. 

 Definitivamente, a poética de Al Berto é uma arena de representações e performances 
mais ou menos conscientes que encenam ou colocam em jogo os pontos de interesse de quem 
escreve. Cria um mundo ao mesmo tempo próprio e compartido, concreto e cosmológico, 
que possa ser experimentado pela leitura. Essa performance também acompanha as relações com 
outras linguagens, gerando imagens geradas por outros códigos e diálogo que se instala para 
alquimia dos sentidos. 

Sua poesia assume a coragem de certa voracidade de incorporar a linguagem como 
tatuagem. Transforma, sem problema algum, o corpo em corpo-fonte, corpo-letra e escritura, 
ressonância. Escrita/escritura com sangue da tradição. Nela ecoa Pessoa, Baudelaire, Mario de 
Sá Carneiro. Aceita o vampirismo para eliminar sua própria palidez de folha branca e límpida. 
Instaura o erotismo da leitura serpenteando o desejo da escrita: autoerotismo.

por hoje, o meu corpo decidiu que não lhe apetece fazer nada. deitei-me cedo. cogito em 
vagas coisas que me recordam conversas distantes com amigos. não sei bem o quê. vêm-
me à memória rostos e sons. mas não compreendo o que diziam, estou cansado há muito 
não me sentia, digo isto para experimentar algum alívio. mas parece-me bem que é inútil 
gritar-me o meu próprio cansaço. e às vezes já não sei se de facto estou cansado, ou se é o 
corpo só que o está. talvez estejamos os dois cansados. nunca nos separamos. aturamo-nos 
os maus humores e os momentos de insuspeita felicidade. dormimos juntos. o meu corpo 
é o meu fiel amante. por vezes apetecia-me amá-lo, sair fora dele e estender-me por cima 
dele, esfregar-me nas suas coxas, beijá-lo até sufocar. traí-lo, sobretudo dava-me gozo trais 
meu próprio corpo. fazer-lhe cenas de ciúmes inesquecíveis, só para depois ter o prazer da 
reconciliação comigo mesmo. (AL BERO, 2012, p.222-223)

A encenação é texto. O corpo é texto e encenação. A poesia é o corpo que entende 
que:  On ne pouvez pas écrire sans la force du corps. (Duras. Écrire 1993, p.23). A poesia 
é testemunho do corpo e imagem fabricada, fake. O corpo é superfície tatuada do texto. A 
escritura-pele expressa o que é o melhor essa avançada compreensão travesti, é sempre reescrita 
de si, memória construída pela autodevoração. O poeta de agora produz (encena, imita, recria, 
distorce, desloca, alude, readapta, reescreve, parafraseia) os poetas envelhecidos e estes-últimos 
reproduz aquele. 

A potência do corpo aparece no texto quando escrito precisamente na tactilidade da 
experiência de deslocamento – eu e o outro – eu mesmo – do estranhamento de si, de uma não 
estruturação que coordena os sentimentos e as emoções, de uma determinação perceptível para 
a desconstrução e (encenações) de si.  A construção da subjetividade, nessa poética, se inscreve 
feito pele, nos parâmetros do eu que desestabiliza as certezas sobre sua identidade. 

Isso porque a intimidade evidenciada é constantemente sobreposta e reorganizada 
pelo corpo: do outro, da palavra, da paisagem, da hora de dormir (sonho?), de Rimbaud, da 
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memória e do viajante. A multiplicidade de subjetividades que transitam nos poemas, em vez 
de esclarecer e iluminar os contornos do sujeito, faz o efeito contrário: deturpa-o, borra-o. 
As palavras, segundo Al Berto, “são preciosas máscaras que se me colam à cara. não têm a 
necessidade de boca. as máscaras sem boca. as palavras sem som. o medo de um dia deixar de 
saber quem eu sou, talvez máscara de palavras a que falta boca, ou silêncio absoluto de quem de 
si já toda a vida esgotou. (2012, p.224)

Assumindo as máscaras e os efeitos delas, ou talvez, como meteoro, a poética de Al 
Berto rasga o céu brilhando com intensidade. Arrasta consigo, além do olhar atônito do leitor, 
a beleza, o jogo de luzes e a rapidez que surgem queimando-se e destruindo-se, até o impacto 
final com algum planeta. Na face do planeta, a cratera indelével marca para sempre algum 
momento histórico e estético.

Al Berto chegou como um meteoro: cego, vertiginoso, inesperado, reluzente, 
interferindo, definitivamente, no brilho e na constelação da poesia lusitana. 
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As narrativas fazem parte da vida cotidiana dos sujeitos desde sempre, sejam em 
momentos do cotidiano, sejam no ambiente de trabalho, na esfera acadêmica, sejam naqueles 
dias em que o sujeito se volta para si mesmo, questionando-se, num diálogo consigo mesmo, 
na construção de uma narrativa singular: a sua própria vida, composta por culturas, valores e 
ideologias.

Sobre as narrativas, diversos autores têm se posicionado crítica e metodologicamente, 
fato este que nos leva a refletir, de modo não muito denso, acerca da questão. Tomamos como 
orientação para este estudo, de modo especial, as vozes de Foucault (2011) e Rancière (1996), 
com os textos: A coragem da verdade e O desentendimento, respectivamente, na tentativa de, 
pela compreensão do contido nesses textos, fazer uma inter-relação com uma das narrativas 
acadêmicas: o texto final de uma pós-graduação stricto sensu (dissertação de mestrado ou tese de 
doutorado), narrativa esta de cunho restrito e particular, e que diz muito de quem a produz e 
com quem dialoga, e que, sem nenhuma dúvida, narra o percurso do pesquisador na escrita de 
seu texto. 

Com isso, também buscamos articular os dizeres dos textos apontados como base com 
as reflexões de Bakhtin (1988, 2003) e Volochinov (2017), no plano da teoria dialógica da 
linguagem, para que, a partir destes, possamos estabelecer a noção de diálogo que estamos 
seguindo neste e em outros trabalhos, a qual, a nosso ver, pode contribuir para as reflexões 
sobre as narrativas. Para tanto, buscamos, apresentar uma discussão acerca do dizer-a-verdade 
na construção de uma narrativa e na construção da narrativa tomada como desentendimento.

ensaio

UMA REFLEXÃO SOBRE  A 
NARRATIVA A PARTIR DAS 

NOÇÕES DE PARRESÍA 
E DESENTENDIMENTO  

 Silvio Nunes da Silva Júnior
Marta Betânia Marinho Silva
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Em seu texto, Foucault entabula uma comunicação com o interlocutor, a partir do 
conceito de Parresía, o qual, em linhas gerais, significa dizer-a-verdade sobre si mesmo ou fala franca, 
ou seja, um dizer que, do ponto de vista de quem o enuncia, é verdadeiro. Nessa perspectiva, 
vale frisar que, primordialmente, “a noção de parresía é [...], fundamentalmente, uma noção 
política” (p. 9). Entretanto, Foucault afirma que, para ele, o que interessa dessa noção são “as 
relações de poder e de seu papel no jogo entre o sujeito e a verdade” (p. 9), por intermédio das 
quais se evidencia a “possibilidade de colocar a questão do sujeito e da verdade do ponto de vista 
da prática do que se pode chamar de governo de si mesmo e dos outros” (p. 9).

Para compreensão dessa noção, intentamos fazer um contraponto com a narrativa 
acadêmica de que se fala mais acima (dissertação de mestrado ou tese de doutorado), ou mais 
detalhadamente, o percurso de sua elaboração e conclusão. Nesse sentido, enfatizamos, por 
exemplo, que o sujeito autor (o produtor do texto/discurso) se posiciona com uma ‘verdade’ 
que deseja defender, e, com ela, transforma-se, pela relação com o outro, e transforma esse 
outro, seja seu orientador, num nível mais próximo, sejam seu/s possível/is leitor/es em nível 
um pouco mais à frente (bancas de qualificação e de defesa ou leitores interessados na temática 
desenvolvida no trabalho). 

Quando da elaboração de seu texto, pela compreensão da temática abordada 
por Foucault, o autor entra no jogo parresiástico, na medida em que o autor profere suas 
‘verdades’ para alguém e ouve ‘verdades’ de outras pessoas (orientador, sujeitos da pesquisa, 
materialidades com que se depara durante a pesquisa etc.). Há, como resultado desse embate, 
uma representação de si (“tipo de ato pelo qual o sujeito, dizendo a verdade, se manifesta” – p. 
4), a partir de estruturas entendidas como verdadeiras, obtidas por diversas ferramentas que 
auxiliam a análise de dados na confecção do texto final como questionários, entrevistas, diários. 

Tal embate se concretiza, especialmente, na relação dialogal entre quem produz a 
dissertação/tese e o seu interlocutor direto (o orientador) e as interlocuções outras advindas 
das ferramentas utilizadas, como as citadas acima, bem como aquele diálogo entre o próprio 
produtor do texto/discurso e os documentos com que se depara, pelas leituras realizadas, as 
quais dão suporte à elaboração da sua narrativa.

Acerca desse diálogo necessário e imprescindível na construção da narrativa, ressaltamos 
dizeres de Volochinov (2017, p. 43), nos seguintes termos:

Compreender a enunciação de outrem significa orientar-se em relação a ela, encontrar o seu 
lugar adequado no contexto correspondente. A cada palavra da enunciação que estamos em 
processo de compreender fazemos corresponder uma série de palavras nossas, formando 
uma réplica. (...) A compreensão é uma forma de diálogo; ela está para a enunciação assim 
como uma réplica está para a outra no diálogo. Compreender é opor à palavra do locutor 
uma ‘contrapalavra’.

De fato, no embate pelo diálogo estabelecido com outrem, a compreensão (“forma de 
diálogo”) que se constitui gera uma “contrapalavra”, a partir da qual o texto/discurso vai sendo 
elaborado, e as verdades que o produtor do texto/discurso quer enunciar vão sendo construídas. 
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Para um melhor entendimento sobre o conceito de diálogo do qual estamos falando, temos em 
Bakhtin (1992) que:

o diálogo, tanto exterior, na relação com o outro, como no interior da consciência, ou 
escrito, realiza-se na linguagem. Refere-se a qualquer forma de discurso, quer sejam as 
relações dialógicas que ocorrem no cotidiano, quer sejam textos artísticos ou literários. 
Bakhtin considera o diálogo como as relações que ocorrem entre interlocutores, em uma ação 
histórica compartilhada socialmente, isto é, que se realiza em um tempo e local específicos, 
mas sempre mutável, devido às variações do contexto. Segundo Bakhtin, o dialogismo é 
constitutivo da linguagem, pois mesmo entre produções monológicas observamos sempre 
uma relação dialógica; portanto, todo gênero é dialógico.

Com o fim de cotejarmos o diálogo que neste estudo identificamos como aquele que 
serve a uma tomada de posição, mediante a reflexão de uma réplica e a sua refração1, tomamos, 
como exemplo, excerto (slides) de um trabalho nosso em uma disciplina da pós-graduação, 
para o qual se deu o direcionamento de recortes para o desenvolvimento da narrativa a ser 
produzida. Podemos ilustrar, para fins de exemplificação do que estamos abordando neste 
trabalho, as nossas experiências de interlocução com nossos orientadores no tocante aos nossos 
projetos, sendo um de mestrado e um de doutorado.

No primeiro caso, tinha-se o objetivo de analisar como os gêneros orais poderiam 
ser levados para a sala de aula de língua portuguesa. Ao iniciar o processo de coleta de dados, 
em constante diálogo com o orientador, ficou evidente a necessidade de expandir os olhares e 
pensar quais possíveis alternativas podem ser desenvolvidas para sistematizar a oralidade em 
diferentes atividades efetuadas no plano do ensino de língua portuguesa. Na segunda ilustração, 
no tocante a um projeto de doutorado, em que a pesquisa ainda não tinha sido iniciada, logo 
pelo título apresentado, a saber: Avaliação da Redação do Enem: análise discursiva da Matriz de 
Competência para a Redação do Enem e sua aplicabilidade, deixava-se à mostra a intenção de dois 
caminhos a seguir: pesquisa documental (análise discursiva da Matriz) e pesquisa em sala de aula 
(aplicabilidade). Mediante as orientações recebidas, corroborada pela orientação da pesquisa, 
o recorte foi feito e, no momento, o título provisório é Análise linguístico-discursiva da matriz de 
referência para a Redação do Enem. Esse diálogo entre o professor da disciplina e, posteriormente, 
com a orientadora da pesquisa, gerou certa tensão, em razão de que caminho seguir (continuar 
com a pretensão de pesquisa inicial ou anuir às orientações recebidas?). 

Ressaltamos, no entanto, que a reflexão advinda dos diálogos terminou, a nosso ver, 
com resultados positivos. Primeiramente, a interlocução possibilitou uma amplitude maior à 
pesquisa, tornando-a mais completa e, em seguida, ficou perceptível que a pesquisa documental 
teria precedência no percurso que se pretendia adotar. Assim, ressaltamos a importância que 
tem o diálogo com o/s outro/s na construção da verdade que o sujeito busca, confirmando o 
dizer de Bakhtin (1998, p. 153), ao afirmar que, “no campo de quase todo enunciado ocorre 

1 Conforme Volóchinov (2017), um discurso refrata outro quando não se solidariza totalmente com esse discurso e o acentua de um 
modo particular; ou seja, refratar um discurso é conferir novos e vivos significados a um tema, por exemplo. Em se tratando, porém, 
de um discurso refletido, tem-se que este é objetivamente centrado em uma perspectiva dominante.
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uma interação tensa e um conflito entre sua palavra e a de outrem, um processo de delimitação 
ou de esclarecimento dialógico mútuo (...)”.

Assinala Bakhtin (2003, p. 297), ainda, de modo a concordarmos com essa declaração, 
que:

cada enunciado é pleno de ecos e ressonâncias de outros enunciados com os quais está 
ligado pela identidade da esfera de comunicação discursiva. Cada enunciado deve ser visto 
antes de tudo como uma resposta aos enunciados precedentes de um determinado campo: 
ela os rejeita, confirma, completa, baseia-se neles, subtende-os como conhecidos, de certo 
modo os leva em conta.

Salientamos também, que, segundo o estudado no texto de Foucault, corroboramos 
com o entendimento de que o outro tem papel constitutivo na construção da verdade na 
contemporaneidade; assim, o outro a quem nos dirigimos, nas diversas narrativas da vida, tem 
papel imprescindível, tendo em vista que o olhar do outro sobre nós nos faz refletir sobre as 
práticas de nós mesmos. No dizer de Foucault, o papel desse outro 

nem sempre é fácil de aprender. [...] qualquer que seja esse papel, [...] qualquer que seja 
sua função e qualquer que seja seu perfil, esse outro, indispensável ao dizer-a-verdade sobre 
si mesmo, tem, ou antes diz ter, para ser efetivamente, para ser eficazmente e parceiro do 
dizer-a-verdade sobre si, certa qualificação (p. 8).

Tal qualificação é o que é “precisamente chamada parresía e a fala franca” (p. 8). Nesse 
percurso de ouvir a “fala franca” do outro, pela ação parresiástica, há as retomadas necessárias 
das ações, condizentes com o caminhar do processo a que está vinculado o sujeito em alguma 
área de sua vida; tais retomadas dizem respeito, por exemplo, aos detalhes, aos esclarecimentos, 
às justificativas, às reelaborações textuais (para o caso referido – elaboração de dissertação ou 
tese) a que o sujeito autor está submetido. Nesse sentido, compreendemos que o sujeito de 
verdade/s é constituído pelo/s outro/s como sujeito tal.

Ressaltamos, de acordo com Foucault, que dizer-a-verdade não é, de maneira alguma, 
dizer o que se pensa, de qualquer jeito; essa “verdade” é tida como negativa. Para que tal verdade 
seja vista e recebida como positiva, é necessário ser dita “sem dissimulação nem reserva nem 
cláusula de estilo” (p. 10), bem como sendo a opinião pessoal de quem fala. Nesse percurso de 
dizer a verdade, em se falando da construção da narrativa acadêmica de que falamos, concordamos 
com a assertiva explicitada por Foucault, quando diz que “o parresiasta dá sua opinião, diz o 
que pensa, ele próprio de certo modo assina embaixo da verdade que enuncia, liga-se a essa 
verdade, e se obriga, por conseguinte, a ela e por ela” (p. 11-12). Esse não é o caminho que 
percorre o pós-graduando, se fizermos uma comparação com o conceito parresiástico tratado? 
O pesquisador enuncia uma verdade, a sua verdade, a verdade que se propõe, “assina embaixo” 
do que afirma, liga-se a essa verdade, argumenta, sustenta essa argumentação, defende-a, e 
termina por “assumir certo risco” (p. 12) junto ao outro que o avalia, na defesa do que expõe. 
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Nessa perspectiva, é importante vislumbrar que há, no jogo parresiástico mencionado, 
uma verdadeira “análise das relações complexas entre três elementos distintos, que não se 
reduzem uns aos outros, que não se absorvem uns aos outros, mas cujas relações são constitutivas 
umas das outras” (p. 10). Tais elementos: os saberes, as relações de poder e os modos de 
constituição do sujeito através das práticas de si (p.10) perpassam toda a elaboração de uma 
narrativa acadêmica, pela inter-relação necessária dos aspectos citados, os quais permeiam as 
fases constitutivas processuais da elaboração textual: elaboração e defesa de projeto, relação 
autor X orientador, posicionamento do pesquisador acerca da verdade que busca e quer defender, 
e todas as nuances que o processo em si deixa transparecer.

Enfatizamos, por fim, acerca da parresía, que, para que ela aconteça, “é preciso que, no 
ato da verdade, haja, primeiramente, a manifestação de um vínculo fundamental entre a verdade 
dita e o pensamento de quem a disse; e, em segundo plano, o questionamento do vínculo entre os 
dois interlocutores (o que diz a verdade e aquele a quem essa verdade é endereçada)” (p. 12). Tal 
vínculo é, conforme o que exemplificamos, o que se mantém entre orientando e orientador ou, 
quando da defesa do texto final, entre o pós-graduando e a banca examinadora. Nesse aspecto, 
estabelece-se o jogo parresiástico que intentamos compreender e pelo qual corremos o risco de 
estabelecer relação com um tipo de narrativa acadêmica. Para complementar as reflexões até 
aqui colocadas, cabe-nos ressaltar, brevemente, as contribuições da noção de desentendimento 
para uma compreensão mais ampla no que concerne à noção de narrativa/s.

Se falamos em narrativas, falamos em palavras, em linguagens, e, se existem tais palavras 
e linguagens, existe algo que Rancière chama de desentendimento2. Não o desentendimento de 
que trata o senso comum, mas aquele compreendido por se falar a mesma coisa de maneiras 
diferentes, como acontece em narrativas acadêmicas, por exemplo, as quais podem apresentar 
o mesmo tema, mas abordagens metodológicas, conceituais, por assim dizer, diferenciadas; ou 
seja, há variados olhares sob uma mesma temática. 

É importante esclarecer que tal desentendimento existente nas linguagens, nas palavras 
não se presentifica na polissemia, pelos variados significados que uma mesma palavra possa 
apresentar, mas na posição de sentidos assumida pelo sujeito; tal posição pode ter como foco uma 
palavra, um termo, um tema tal, para um determinado estudo. Nesse sentido, um sujeito, ao se 
apropriar de uma temática, pelo posicionamento conceitual, metodológico, epistemológico etc., 
pode abordar esse tema de várias formas, ou seja, como dissemos acima: falamos a mesma coisa 
de maneiras distintas; assim, é a nossa reflexão, o nosso pensamento, o ponto do desentendimento.

Ainda de acordo com Rancière, um dos exemplos de desentendimento são as identidades. 
Se pensarmos nas narrativas como exemplo de uma identidade ligada à Estética/Arte, podemos 
afirmar que tal desentendimento se refrata3, mediante as variadas identidades assumidas pelos 
sujeitos sociais, os quais se posicionam politicamente, interagem com o outro nas suas vivências, 
e tais aspectos, conjuntamente, dão um caráter identitário a sua narrativa, por assim dizer, que 
diferencia cada sujeito na sua forma de expressar o que pretende narrar. No dizer de Rancière, 

2 Conceito e título da obra de Jacques Rancière de que falamos no início deste trabalho.
3 Termo tomado de Volóchinov (1997).
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“tal identificação é uma antecipação que ela deve antecipar [de] uma situação ideal, ainda não 
dada, da interlocução” (p. 55). Afirma o autor que “o problema está em saber se os sujeitos que 
se fazem contar na interlocução ‘são’ ou ‘não são’, se falam ou produzem ruído. Está em saber 
se cabe ver o objeto que eles designam como o objeto visível do conflito” (p. 61). 

Pelo que pudemos compreender dessas duas obras, por intermédio das quais intentamos 
uma interação com a produção narrativa acadêmica (dissertação ou tese), é que a condução dada 
pelas narrativas dos autores nos conduz pelos caminhos que enveredamos na construção de uma 
narrativa, seja ela de que área for. Há evidente, nas duas obras, o posicionamento que o sujeito 
deve tomar nesse caminhar, tanto na verdade que quer compartilhar, dialogar, quanto, pela 
interlocução, pela forma como se expõe, mostrar-se identitariamente.

Nessa perspectiva, retomando a ideia proferida de um diálogo tensional, como o que 
acontece entre orientando e orientador, o qual se faz presente na elaboração de uma narrativa, 
nos casos exemplificados, dissertação de mestrado e tese de doutorado, torna-se importante 
reafirmar que, dessa tensão, desse embate, por assim dizer, o dizer-a-verdade vai crescendo, 
“ganhando corpo”, o sujeito autor vai se posicionando com as suas verdades, mesmo que inter-
relacionadas às dos outros, advindas do processo de interlocução entre as partes. No fim, 
não é demais dizermos que, pelo diálogo, na forma aqui explicitada, o caráter identitário do 
autor torna-se visível, firma-se, encontra-se e se distancia com as verdades dos outros, para a 
construção da sua verdade, determinante da sua identidade.
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I

Elogio da madrasta tem a assinatura de um dos maiores expoentes da literatura na 
atualidade, o prêmio Nobel Mario Vargas Llosa, e envereda-se na temática erótica, o que, em 
um primeiro momento, pode parecer estranho àqueles que tenham acompanhado seus escritos, 
em sua grande parte voltados para perspectiva política e a complexidade das realidades sociais. 
É uma obra dedicada ao amigo cineasta Luís G. Berlanga e inspirada em grandes nomes da 
literatura erótica, tais como Georges Bataille. 

A novela de Llosa figura um triângulo amoroso entre os personagens Dom Rigoberto, 
Alfonso e Lucrécia que lhe rendeu muitos elogios por parte da crítica, por sua estreia na literatura 
erótica. Com certa dose de humor, e muita argúcia, Elogio da madrasta é surpreendente pela 
riqueza de detalhes e o entrecruzamento entre literatura, mitologia e artes plásticas. A narrativa 
envolve em sua rede de sutilezas o leitor, que aos poucos vai percebendo a degeneração da 
felicidade e harmonia de Dom Rigoberto e Lucrécia, no momento em que o menino Alfonso 
corrompe toda satisfação e sorte do casal.

ensaio

 A EXPRESSÃO 
SIMBÓLICA DO 

SAGRADO E O 
PROFANO NA OBRA 

ELOGIO DA MADRASTA, 
DE MARIO VARGAS LLOSA   

 Ana Suzane Martins do Nascimento
José Wanderson Lima Torres
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II

Elogio da madrasta é uma obra do gênero novela, cuja trama se desenrola com a história 
de Dona Lucrécia, que, aos 40 anos, casa-se com Dom Rigoberto, um viúvo, pai de Alfonso, 
filho de sua primeira esposa.  Lucrécia é descrita pelo narrador como mulher elegante e sensual, 
vivendo com Dom Rigoberto os prazeres da vida conjugal. O relacionamento de ambos é idílico, 
repleto de fantasias e sexo. 

O enteado de D. Lucrécia , Alfonso, o Alfonsito, num primeiro instante, parecia a ela 
que seria um empecilho por causa da mãe falecida, Eloisa, a quem ele tanto amava. Mas o 
menino se mostrou encantado pela madrasta, tanto que seu amor de menino vai muito além do 
que se espera de uma criança. 

Estão presentes na obra aspectos tais como: erotismo, profano, sagrado, sátira dos 
mitos e intertextualidade, num diálogo constante com a história, a mitologia e as obras clássicas 
das artes plásticas. A cada dois capítulos, uma pintura clássica aparece no texto. Figuras como 
Candaules, rei da Lídia, do pintor Jacob Jordaens, ao mostrar sua mulher ao primeiro-ministro 
Giges (1648), são introduzidas com muito requinte num dialogismo que prefigura o destino das 
personagens.

Existe um jogo psicológico entre as personagens, principalmente no que diz respeito a 
Alfonsito, que supõe certo paradoxo da inocência quando deixa a madrasta intrigada acerca de 
sua aparência, ora parecendo inocente, ora equivocado. D. Lucrécia julga o menino incapaz de 
abrigar pensamentos sujos em sua cabeça, visto que a ele são atribuídas características de um 
verdadeiro anjo. “Lucrécia achava impossível que a cabecinha rabicunda daquele primor que se 
vestia de pastorzinho nos natais do Colégio Santa Maria pudesse abrigar pensamentos sujos e 
escabrosos” (LLOSA, 2009, p. 43).

Outro fator a ser pensado é subversão do mito. Segundo Mircea Eliade (1992), a 
principal função do mito consiste em revelar os modelos exemplares e dar significado aos ritos 
e atividades humanas, cuja concepção não é destituída das sociedades arcaicas e tradicionais. 
Assim, Llosa dialoga com certos mitos, ao comparar Lucrécia com deusas da mitologia grega 
e romana Diana e Vênus, já que a protagonista é, de certo modo, libertina, por manter um 
relacionamento extraconjugal com o próprio enteado. Alfonso figura outro exemplo desta 
temática, quando o narrador o descreve à semelhança do menino Jesus: 

No cone amarelado que a lâmpada do abajur irradiava, por trás de um livro de Alexandre 
Dumas, apareceu, assustada, uma carinha de Menino Jesus. Os cachos despenteados de 
cabelo dourado, a boca entreaberta por causa da surpresa mostrando a dupla fileira de 
dentes branquíssimos, os grandes olhos azuis arregalados tentando resgatá-la das sombras 
da soleira (LLOSA, 2009, p.12).

Neste trecho fica claro o caráter ambíguo de Alfonsito, peça fundamental no desfecho 
da trama, quando por meio de uma redação da escola intitulada “Elogio da madrasta” revela ao 
pai, Dom Rigoberto, os momentos íntimos que teve com D. Lucrécia, sua madrasta, que acaba 
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expulsa de casa pelo marido.  Dessacralizando a imagem inofensiva do menino, o autor revela a 
pseudoinocência de Alfonso, cuja paixão juvenil torna-se em verdadeiro desastre.

Elogio da madrasta representa, assim, uma obra erótica que aborda temas com altíssimo 
grau de complexidade, dissecando assuntos polêmicos que atuam na desconstrução de alguns 
tabus morais ligados à religião.

III

Para Rudolf Otto (2007), há uma evidência de nível superior a despeito da religião 
pelo fato de ela também possuir conceitos.  O crítico considera que há um falso entendimento 
ao analisar que os atributos racionais possam esgotar a essência da divindade. Para o autor, há 
um contraste em suas características. Neste sentido, pode-se observar que existe uma forte 
disposição à racionalização na compreensão cotidiana e nos estudos acerca do sentimento 
religioso, o que em sua opinião é espantoso, visto que não há campo em que mais se manifeste a 
experiência humana do que no sagrado, essência das religiões. O conceito de sagrado está ligado 
ao campo da religião, o que não quer dizer que este não possua outras conotações. 

Segundo Steiner (2003), o núcleo do religioso foi se desestruturando até se transformar 
em convenção social, o que acarretou um enorme vazio, que por assim dizer reaparece em outras 
formas de energias. A essas outras formas o autor propõe a palavra “mitologia” para representar 
uma imagem completa do homem no mundo. Neste sentido, o autor conjetura sobre como estas 
mitologias têm sido uma tentativa de preencher o vazio deixado pela Teologia e pelos dogmas 
cristãos. Assim, tais mitologias, além de estarem interligadas ao passado teológico, revelam o 
desejo de substitui-lo. 

Ao tomar parte dos conceitos de Rudolf Otto (2007), Mircea Eliade (1992) propõe 
uma análise a partir das modalidades da experiência religiosa. O sagrado, segundo Eliade, 
manifesta-se sempre como uma realidade que difere das realidades naturais, posto que seu 
caráter é transcendental. O fenômeno do sagrado possui grande complexidade e pode ser visto 
tanto no aspecto irracional como no racional. 

O sagrado, em sua totalidade, é definido pela oposição ao profano. O termo hierofania 
refere-se ao conteúdo etimológico do sagrado quando este se nos revela. Existem inúmeras 
manifestações do sagrado desde os primórdios, portanto, diversas hierofanias. É quando o 
sagrado se manifesta que um objeto qualquer se torna outra coisa, apesar de ainda fazer parte do 
meio cósmico que o envolve. O objeto em que sagrado se revela – amuleto, totem, ou qualquer 
outro que seja – tem sua realidade transmudada e passa a ser considerada sobrenatural. 

Existe, nos dias atuais, certa tendência à dessacralização no homem moderno, que, 
segundo Eliade, assumiu uma existência quase totalmente profana, diferente do homem religioso 
das sociedades arcaicas, para quem cada ato cotidiano, do mais simples ao mais complexo, 
é mediado por ritos sagrados. A dualidade da experiência sagrado/profano constitui duas 
modalidades do ser no mundo, que definem as situações existenciais vividas pelo homem, segundo 
a atitude que este adota perante o Cosmos.  Alimentação, trabalho e sexualidade etc. mudam de 
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significado conforte estejam inseridos na esfera do sagrado, como é comum nas sociedades ditas 
arcaicas, ou na esfera no profano, como ocorre para a maioria dos homens modernos. Para o 
crítico, ao afastar-se do divino, o homem busca suas próprias descobertas religiosas, culturais e 
econômicas, e descobre o sagrado nas experiências religiosas mais concretas, até mesmo carnais 
e orgiásticas, ou mesmo o descobre fora da atividade religioso, por exemplo, na experiência de 
torcer para um time de futebol ou na idolatria a um artista da cultura pop.

Eugene Webb (2012) considera que há uma tendência universal à secularização que põe 
muitas vezes a ideia de sagrado em declínio, uma vez que, a despeito dos estudos modernos, a 
figura de Deus é posta como fora de nosso alcance. Não são poucas as distorções e confusões 
acerca deste paradoxo; o sagrado deve também ser entendido não apenas como conceito 
intelectual, mas como própria experiência da vida. 

O secular, isto é, o mundo da vida no tempo, pode ser vivenciado como sagrado ou como 
profano, e a secularização, embora de fato possa envolver a dessacralização, também pode 
envolver transformações nos conceitos de secular e de sagrado – transformações que, em 
alguns casos, talvez mais os aproximem do que os distanciem (WEBB, 2012, p. 16).

De acordo com o autor, o conceito de sagrado é indissociável da experiência, sendo em 
algum momento passível de pequenas distinções. O fenômeno do sagrado se faz presente nas 
mais diversas tradições religiosas e possui traços que não variam no processo de manifestação; 
experiências como o terror diante do sacro, aquilo que é incompreensível e gera certo fascínio 
diante da plenitude da vida são algumas dessas características. O modo como ele se manifesta é 
que possui grande diversidade, mas sempre em função de uma figura específica que, por assim 
dizer, também é parte do mundo profano. 

 Eliade (1992) afirma que, quando o sagrado se manifesta, qualquer objeto deixa de 
ser ele mesmo, para fazer parte do ambiente cósmico que o circunda. Neste sentido, a rotura 
do espaço transmuda a realidade homogênea e o sagrado é tomado como revelação de uma 
realidade absoluta, envolvente, cujo valor é existencial. Para o pensador romeno, o sagrado 
funda ontologicamente o mundo e, sendo assim, o mundo, para o homem das culturais arcaicas, 
crê que as hierofanias dão sentido ao mundo. Por sua vez, o homem não religioso recusa a 
sacralidade do mundo, mesmo não sendo sua existência totalmente livre das pressuposições 
religiosas. Em alguma dimensão, o homem não religioso torna sagrado parte de seu universo 
privado.

Sperber (2011) diz do sagrado que é um conceito difícil, de compreensão escorregadia 
no que tange às sociedades contemporâneas, que apesar das inúmeras manifestações religiosas 
tendem à dessacralização.  A autora aborda questões como o medo da morte e da vida diante 
da perplexidade que ambas apresentam, e o desejo de compreender estes fenômenos acusa a 
necessidade e o anseio pelo sagrado. É como pulsão de ficção que o sagrado se manifesta na 
literatura, até mesmo quando nega ou aparece como nostalgia do bom e do puro, tomando 
outros aspectos e outras formas, como acontece em Elogio da madrasta, em que Dom Rigoberto 
faz de sua esposa deusa e rainha, e das suas abluções um verdadeiro rito.
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IV

A obra divide-se em doze capítulos e um epílogo e apresenta nos monólogos das 
personagens um processo de antecipação ao relacionar obras das artes plásticas com o texto 
literário. Cada pintura dialoga com o futuro das personagens na obra, alargando e complexificando 
as possibilidades hermenêuticas do texto escrito. Por meio dos monólogos é possível notar 
o jogo psicológico que envolve as personagens na dualidade entre sagrado e profano. Para 
desenvolvimento do presente texto foram escolhidos três dos seis quadros inseridos na obra: 
Cabeça gritando, de Francis Bacon, Caminho para Mendieta, de Szyszio e Anunciação, de Fran 
Angélico.

O primeiro dos quadros figura o lado negro do Surrealismo, e é caracterizado pela 
alteração pictórica e pelo estilo dúbio no plano intencional. A figura simbólica revela o caráter 
distorcido na composição.

A pintura dialoga com o monólogo que antecede o capítulo Tuberoso e Sensual da obra de 
Llosa e revela o caráter profano em oposição ao sagrado na personagem Dom Rigoberto, que 
antes de dormir sempre aprecia pinturas eróticas como um de seus passatempos favoritos. Para 
Mircea Eliade (1992), tais experiências reforçam as diferenças entre o espaço heterogêneo de 
que se ocupa o sagrado e o espaço homogêneo e neutro de que se ocupa o profano. Para tanto, 
mesmo que homem opte por uma vida não religiosa, assumindo unicamente uma existência 
profana, ainda assim, segundo o pensador, este não consegue se desvencilhar completamente do 
comportamento religioso.   

Gosto de fornicar e, em certo sentido, diria que sou um voluptuoso. É verdade que 
frequentemente passo por fiascos ou sofro uma humilhante ejaculação precoce. Mas outras 
vezes tenho orgasmos prolongados e repetidos que dão a sensação de ser aéreo e radiante 
como o arcanjo Gabriel (LLOSA, 2009, p. 99).

Isto fica evidente neste trecho da obra, em que Dom Rigoberto evoca, por meio da 
pintura, suas excêntricas fantasias sexuais, ora revelando o caráter profano assumido em sua 
existência, ora recordando o sagrado mesmo como um delírio. Claude Riviére (1996) diz que, 
apesar do aparente declínio das religiões, o rito representa a respiração da sociedade e, com 
certeza, não desapareceu. Os ritos profanos, segundo o crítico, se renovam e ressurgem como 
outras formas de sacralidade fora da religião, das quais estão inseridos vários ritos em nosso 
cotidiano.

 Sendo assim, o campo do sagrado vai além do campo religioso, e abrange também 
a experiência social.  Para o autor, a religiosidade passa por certo deslocamento em razão do 
secularismo, que ao se distanciar da religiosidade tende a se agarrar as práticas das “religiões” 
seculares e políticas. “O banheiro era seu templo; a pia, o altar dos sacrifícios; ele era o sumo 
sacerdote e estava oficiando a missa que toda noite o purificava e o redimia da vida” (LLOSA, 
2009, p.105).              
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O segundo quadro, Caminho de mendieta, do pintor peruano  Fernando de Szyszio, tem 
como referência a arte abtrata contemporânea. O quadro antecede o capítulo Labirinto de amor, 
e nada  mais  é  que um prelúdio da desgraça iminente resultante do triângulo amoroso entre 
pai, madrasta e enteado.

O monólogo narrado na pessoa de Lucrécia aponta a personagem como verdadeiro 
sacrifício, a própria vítima a ser imoloda no altar, na pedra cerimonial. Segundo Bataille (2004), 
as mulheres têm o  poder de provocar o desejo dos homens, uma vez que em sua atitude passiva 
suscita a cobiça e a união que os homens alcançam perseguindo-nas. Assim, ela torna-se objeto 
do desejo sexual do homem que a desnuda fazendo dela a vítima e conferindo-lhe o caráter 
ilimitado da esfera do sagrado.

De acordo com o pensador francês, o amante, ao tomar posse da mulher amada, não se 
distancia daquele que sacrifica violentamente um homem ou animal. Ao romper a barreira que 
antes os separava, esta se abre à violência do jogo sexual desencandeado pelos orgãos sexuais.

Tiraram a nossa epiderme e amoleceram nossos ossos, expuseram nossas víceras e cartilagens, 
trouxeram à luz tudo que, na missa ou representação amorosa que concelebramos, 
compareceu, creceu, suou e execretou. Deixara-nos sem segredos, meu amor. Esta sou 
eu, escravo e amo, a sua oferenda. Aberta em canal como uma rolinha pela faca do amor . 
fendida e pulsando, eu. Lenta masturbação, eu. Jorro de caramelo, eu. Labirinto e sensação, 
eu. Ovário mágico, sêmen, sangue e orvalho do amanhacer: eu (LLOSA,2009, p.128).

O quadro ainda reaparece em outro capítulo do livro, À mesa, em que Fonchito reflete 
sobre a pintura abstrata exposta na sala da casa, dizendo ser um quadro de “sacanagem”. Ao 
explicar que a figura abstrata é o proprio retrato da madrasta, seria este um índice de seu caráter 
leviano: “É seu retrato secreto, ora!”. Ainda no final do capitulo Labirinto de amor, fica explícito 
o jogo que antecede o defecho da obra, unindo imaginação e realidade . 

Agora você  já  sabe que antes ainda de nos conhecermos, de nos amarmos e de nos 
casarmos,alguém de pincel na mão, antecipou em que horrenda glória nos transformaría, 
todo dia e toda noite do futuro, a felicidade que soubemos inventar (LLOSA, 2009, p. 130).

O terceiro e último quadro é Anunciação, de Fran Angélico, uma das mais belas obras 
produzidas pelo pintor por volta 1440. É uma  das pinturas mais tradicionais da arte religiosa 
em razão da simplicidade e humildade dos traços daquele que a compôs.

Por ser uma obra religiosa, o quadro alude à queda do império de fantasias de Dom 
Rigoberto. A pintura antecede o último capítulo, O jovem rosado, quando  o mundo imaginário 
e erótico de Rigoberto torna-se  obscuro, e este se dá conta de que tudo que sonhara acerca de 
Lucrécia  não passara de fruto de sua fértil imaginação.

Ao descobrir o caso da esposa com seu filho, mediante a redação da escola intitulada 
Elogio da madrasta, agora tornara-se um ser solitário e casto, desprovido de seus apetites sexuais. 
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E subitamente, sua fantasia maltratada desejou com desespero, transmutar-se: era um ser 
solitário, casto, livre de apetites, a salvo de todos os demônios da carne e do sexo. Sim, sim, 
este era ele. O anacoreta, o santarrão, o monge, o anjo, o arcanjo que sopra o trompete 
celestial e desce ao jardim para levar a boa-nova às santas garotas  (LLOSA, 2009, p.141).

V

Para concluir esta proposta de trabalho, é importante ressaltar o processo de 
manifestação do sagrado e do profano, como tais conceitos podem ser aplicados  no âmbito 
da literatura, e dar ênfase ao processo de interdisciplinaridade como possibilidade de abordar 
e explorar outras áreas do conhecimento, partindo, é claro, do objeto literário ao delinear as 
inúmeras possibilidades que este oferece.

Como se pôde ver, as pinturas, na narrativa de Elogio da madrasta, antecipam conteúdos 
da narrativa de Llosa, ora reforçando conteúdos, ora estabelencendo um contrapondo eivado 
de simbolismo religioso ao caráter profano –  ou ao menos ilusoriamente sagrado, puro – da 
relação vivida por Dom Rigoberto.

Ainda sobre Dom Rigoberto, podemos dizer, para concluir, que representa o drama 
do homem secular que, tendo abdicado do sagrado religioso, realoca as forças do sagrado no 
âmbito de atividades outras, como o sexo e os hábitos de higiene. Ou seja, o sagrado negado 
retorna a Rigoberto como força insconsciente, irrompendo no seu cotidiano. 
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Não há nada tão semelhante ao abraço como o estrangulamento.
Unamuno

Minha mão está suja.
Preciso cortá-la.

Não adianta lavar
A água está podre.
Nem me ensaboar

O sabão é ruim.
A mão está suja,

suja há muitos anos.
“A mão suja”, Carlos Drummond de Andrade

Publicado em 1936, Angústia foi entregue pela mulher de Graciliano, Heloísa Medeiros 
Ramos, à editora José Olympio, quando ele esteve preso e contou com o auxílio dos amigos, 
entre os quais, José Lins do Rego, para a edição do livro. Na tarde de três de março de 1936, 
Graciliano foi levado de casa. O motivo era a suspeita de que havia conspirado no levante 
comunista de novembro de 1935. Preso em Maceió, Graciliano foi enviado em seguida a Recife, 
onde embarcou com outros cento e quinze detentos no navio Manaus. O país estava sob a 
ditadura Vargas. No período em que esteve no Rio, que durou até janeiro de 1937, ficou no 
Pavilhão dos Primários da Casa de Detenção e depois foi mandado para o presídio de Ilha 
Grande, onde passou o período relatado em Memórias do Cárcere. Preso por ordem do general 
Newton Cavalcanti, uma espécie de guarda de campo da polícia política, que preparava o país 
para a ditadura do Estado Novo, Graciliano ficou sem entender por que tinha sido preso se não 
era militante (foi somente em 18 de Agosto de 1945, no final do Estado Novo, que ingressou 
no Partido Comunista) ou marxista convicto, mas “um pacato homem do interior, metido a 

ensaio

 MAS NO TEMPO 
NÃO HAVIA HORAS

Notas sobre Angústia
 

 Venus Brasileira Couy 
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escritor”, tal como pergunta a si mesmo em Memórias do Cárcere: “Havia qualquer suspeita contra 
nós? Não havia. Tínhamos entrado em desordem? Não tínhamos. Éramos inimigos de barulhos? 
E então. Porque estávamos ali? Hem? E porque essa história de colônia correcional?” Graciliano 
Ramos saiu da prisão devido à pressão exercida por alguns escritores como José Lins do Rego, 
Jorge Amado, Raquel de Queiroz e também ao Prêmio Lima Barreto, que Angústia recebeu em 
1936 da Revista Acadêmica, dedicando-lhe uma edição especial, com treze artigos e retratos de 
Portinari e Adami.

No meio do caminho – entre São Bernardo (1934) e Vidas secas (1938) – havia uma 
Angústia (1936). Assim, como trilhar um percurso de um Sísifo encarcerado, que, em meio às 
recalcitrantes obsessões, não cessa de se repetir e de inscrever a sua infindável angústia? Único 
romance urbano de Graciliano Ramos, Angústia tem como enredo o triângulo amoroso vivido 
por Luís da Silva, Marina e Julião Tavares. Entretanto, não são as ações das personagens que 
determinam a construção da narrativa, mas, sim, os delírios de Luís, que, diante do roubo da 
namorada por Julião, vê-se acuado, depara-se com um ciúme doentio por Marina e o constante 
fantasma do rival. Arquiteta, então, matar o inimigo, tornando o crime a ser cometido mais uma 
de suas obsessões. 

Angústia, no entanto, retrata muito mais do que isso e nos faz refletir acerca do pobre-
diabo dos anos 30, os donos do poder e os miseráveis, a migração do campo para a cidade, a 
luta pela sobrevivência, a aporia na qual muitas vezes o ser humano se encontra, os dilemas 
existenciais, o papel do intelectual e, sobretudo, do escritor na sociedade. O meio físico, as 
visões do Rio de Janeiro, de Maceió e de algumas cidades do interior não interessam enquanto 
paisagem externa, mas, sim, como signos da psicologia de Luís da Silva. 

A ausência de uma linearidade na narrativa, de divisões em capítulos ou em partes 
e a supressão dos parágrafos atestam o fluxo de consciência vivido por Luís da Silva – ser de 
parafuso, alucinado em meio aos desejos e à própria história. Construída entre o pesadelo, a 
lucidez e o espanto, a narrativa de Angústia espelha o drama vivido pelo protagonista e estrutura-
se em círculos de tortura, nos quais a agonia e o desequilíbrio desdobram-se em espiral. Talvez 
por isso, Graciliano Ramos, em Memórias do cárcere, tenha dito a respeito de Angústia: “romance 
desagradável, abafado, ambiente sujo, povoado de ratos, cheio de podridões, de lixo. Nenhuma 
concessão ao gosto do público. Solilóquio doido, enervante”. De encontro ao depoimento 
de Graciliano, encontramos em Angústia uma tensão insolúvel, o espaço degradado, onde se 
multiplicam sujeiras e vícios, o tempo dilacerado dos personagens permeado pela solidão, a 
incomunicabilidade do narrador, que apresenta muitas vezes um discurso autoflagelador na 
medida em que avilta a sociedade e se vê impotente para modificá-la. Desta forma, configura-se 
a densidade da obra. 

Angústia apresenta um narrador em primeira pessoa, Luís da Silva, funcionário público 
de 35 anos, solitário, tímido, desiludido da vida e que se envolve com a vizinha, Marina. É um 
desventurado, o fracasso permeia a sua vida e sente-se emparedado. Com traços existencialistas 
(Graciliano era leitor e tradutor de Camus), o narrador mistura fatos do passado e do presente 
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e narra a história em um ritmo frenético, como um grande monólogo interior. Talvez por isso 
alguns críticos notem em Angústia a presença do Surrealismo, que traz à tona o inconsciente, a 
deformação, o embaralhamento entre sonho e realidade, e de uma linguagem cinematográfica, 
marcada por cortes, “flashbacks”, saltos e cujas imagens trazem a visão de mundo do narrador-
personagem: não sem cetismo, conflito social, oposição entre o campo e a cidade, dinheiro 
e pobreza, sujeira e limpeza (a água tem importante papel no romance, é a purificação que 
percorre os canos sujos, conhecidos dos ratos), ascensão e degradação do ser humano. No limite 
entre o romance de tensão crítica e intimista, como assinalou o velho Alfredo Bosi, tudo em 
Angústia, “esse romance sufocante lembra o adjetivo degradado”. Mergulhado na abjeção, Luís 
da Silva mantém uma dualidade com o “i-mundo”, não o suporta, também não o descarta.  

O romance é narrado em tom confessional e memorialista, alguns críticos atribuem-
lhe um lugar na trilogia densa e fortemente existencialista, completada por Caetés (1933) e São 
Bernardo (1938). Os três romances, narrados em primeira pessoa, apresentam personagens num 
intenso conflito, buscando respostas para seus atos, indagando o porquê dos acontecimentos que 
os afligem. Em cada um deles, o narrador se desnuda, expõe as confissões de culpas dramáticas. 

No início, Luís da Silva vê a realidade que o cerca por meio de uma lente fragmentada 
e disforme que atravessa o seu imaginário (frequentemente persecutório) e a narrativa, na qual 
estão presentes nuvens, borrões e, sobretudo, neblinas e sombras. Em meio a tudo isso, o papel 
em branco, cujas garatujas mostram o passatempo despretensioso de alguém que diante da 
solidão busca se ocupar ou apontam ainda para o ensaio de um texto ou desenho, que têm no 
traço a sua primeira forma: “Nas visões que me perseguiam naquelas noites compridas umas 
sombras permanecem, sombras que se misturam à realidade e me produzem calafrios. (...) 
Afinal tudo desaparece. E, inteiramente vazio, fico tempo sem fim ocupado em riscar as palavras 
e os desenhos. Engrosso as linhas, suprimo as curvas, até que deixo no papel alguns borrões 
compridos, umas tarjas muito pretas”. (RAMOS, 1984, p. 7 e p. 9)

Desalojado das raízes agrárias, Luís da Silva muda-se do campo para a cidade. Arranja 
um emprego burocrata e complementa a renda com textos que redige sob encomenda para os 
jornais.  Vive com dificuldades do seu trabalho, encontra-se imerso frequentemente em inúmeras 
dificuldades financeiras, como o aluguel da casa, o homem da luz, o Moisés das prestações, as 
notas promissórias, entre outras dívidas “e coisas piores, muito piores”. (RAMOS, 1984, p. 8) 
Parece que Graciliano deu a Luís da Silva algo que lhe era muito próprio: a vocação literária e 
o ódio ao burguês. 

Luís da Silva passa a circular pelas ruas da cidade, que lhe parecem, no entanto, hostis, 
estranhas, desconhecidas. Para além de certa nostalgia rural, constata a miséria, a violência, a 
desigualdade social e sente uma veemente repulsa pelos vagabundos, seres anônimos, excluídos 
e marginalizados – que atesta, no entanto, a sua aproximação com eles (já presente no seu 
sobrenome, Silva) –: “Tenho a impressão de que estou cercado de inimigos, e como caminho 
devagar, noto que os outros têm demasiada pressa em pisar-me os pés e bater-me nos calcanhares. 
Quanto mais me vejo rodeado mais me isolo e entristeço (...) A multidão é hostil e terrível. Há 
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criaturas que não suporto. Os vagabundos, por exemplo. Parece-me que eles cresceram muito, 
e, aproximando-se de mim, não vão gemer peditórios: vão gritar, exigir, tornar-me qualquer 
coisa”. (RAMOS, 1984, p. 10, p. 134, p. 7)

Tornar Luís da Silva qualquer coisa, o temor da reificação em meio ao sonho de uma 
vida melhor na cidade grande, para aquele que vaga pelas ruas e, sobretudo, deprecia a literatura 
e o seu ofício. Se houve um tempo num texto em prosa de Baudelaire em que a auréola, num 
movimento brusco, desliza da cabeça do poeta e cai sobre o lodo do asfalto e, um filósofo, ao 
falar da obra de arte na época de sua reprodutibidade técnica, constata a destruição da aura 
– “essa aparição única de uma coisa distante” – parece que a arte, a literatura, que um dia 
perseguiu o que se chamou de sublime, passa a constituir-se de restos, resíduos e tudo mais que 
é res, coisa, para o qual nada serve, configurando-se como mercadoria, objeto mercantil. Desta 
forma, o escritor, exposto em uma vitrine, num compêndio, pode comercializar a sua obra: 
“Bocejo e sapeco uma literatura ordinária, constrangido. Sei que estou praticando safadeza. (...) 
Passo diante de uma livraria, olho com desgosto as vitrinas, tenho a impressão de que se acham 
ali pessoas exibindo títulos e preços nos rostos, vendendo-se. É uma espécie de prostituição (...) 
E os autores resignados, mostram as letras e os algarismos, oferecendo-se como as mulheres da 
Rua da Lama”.  (RAMOS, 1984, p. 164, p. 47, p. 7) 

Em meio ao caos econômico presente no cotidiano que Luís da Silva rememora o passado 
e constata o declínio da aristocracia agrária e a decadência da família patriarcal, apresentada pelo 
narrador em uma radical literariedade, no qual tudo se revela nas palavras, na materialidade da 
escrita, visível na redução do nome de Trajano a Luís: “Volto a ser criança, revejo a figura de 
meu avô, Trajano Pereira de Aquino Cavalcante e Silva, que alcancei velhíssimo. Os negócios 
na fazenda andavam mal. E meu pai, reduzido a Camilo Pereira da Silva, ficava dias inteiros 
marzanzando numa rede armada nos esteios do copiar, cortando palha de milho para cigarros, 
lendo o Carlos Magno, sonhando com a vitória do partido que Padre Inácio chefiava”. (RAMOS, 
1984, p. 11)

Entretanto, é do presente – tempo que intercepta o passado e o futuro – que parte o 
chamado que evoca a lembrança e desencadeia o fino fio da memória. Em Angústia não é o tempo 
dos relógios e dos calendários que prescreve a narrativa, mas, sim, aquele que flui pelos delírios 
de Luís da Silva, embaralhando o passado, o presente e o futuro e especialmente a realidade e a 
ficção. O romance apresenta uma estrutura complexa do tempo narrativo, visto que se fraciona 
constantemente espelhando a identidade fragmentária do protagonista. Assim, encontra-se na 
obra a realidade objetiva, a referência à experiência passada e à deformação que a visão subjetiva 
do narrador-personagem traz: “(...) A verdade é que muitas vezes perguntei a mim mesmo se 
realmente ouvia aquele barulho grande, diferente de outros barulhos. Perguntei naquele tempo 
ou perguntei depois? Não sei. Tenho me esforçado por tornar-me criança – e em consequência 
misturo coisas atuais e coisas antigas. (...) Mas no tempo não havia horas. (...) Estarei à porta de 
casa ou já terei chegado à repartição? Em que ponto do trajeto me acho? Não tenho consciência 
dos movimentos, sinto-me leve. Ignoro quanto tempo fico assim. Provavelmente um segundo, 
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mas um segundo me parece eternidade. Está claro que todo desarranjo é interior. Por fora devo 
ser um cidadão que vai para o trabalho maçador, um Luís da Silva qualquer”. (RAMOS, 1984, 
p. 11) O eu se debate e se choca tragicamente com o mundo em meio às névoas do delírio. Ao 
comentar Angústia, Carpeaux considera o livro “um romance-poema ou romance poemático”, 
no qual a miséria e a tristeza irrompem atravessadas pela introspecção e, sobretudo, pela poesia, 
que se constitui por meio da repetição monocórdica, do ritmo frenético e encachoeirado, que 
alude à catarse e, por fim, do solilóquio ao colocar em evidência o lirismo e as questões que 
afligem o protagonista. 

Um Luís da Silva qualquer, anônimo, perdido em um centro urbano, entretanto, 
perplexo, confuso, encarcerado nas obsessões e, especialmente, envolto pelo fantasma constante 
de Julião Tavares, seu antípoda, duplo – a metade triunfante que lhe falta. Curiosamente, em toda 
a narrativa, em aproximações ou deslocamentos é o confronto entre Luís-Julião, que instaura o 
jogo entre a identidade e a alteridade. Paradoxalmente, Julião Tavares só existe para que Luís da 
Silva sobreviva: “vivo agitado, cheio de temores, uma tremura nas mãos, que emagreceram. As 
mãos já não são minhas. São mãos de velho fracas e inúteis (...) Impossível trabalhar. Dão-me 
um ofício, um relatório, para datilografar na repartição. Até dez linhas vou bem. Daí em diante 
a cara balofa de Julião Tavares aparece em cima do original, e os meus dedos, encontram no 
teclado uma resistência mole de carne gorda (...) Comecei a odiar Julião Tavares. Farejava-o, 
percebia-o de longe, só pelo modo de empurrar a porta e atravessar o corredor – Canalha! 
E rangia os dentes, arrumava os papeis tremendo de raiva. Tudo nele era postiço, tudo dos 
outros!” (RAMOS, 1984, p. 7, p. 52)

Sujeito postiço, construído por Luís da Sliva, Julião Tavares, “gordo, vermelho, risonho, 
patriota, falador e escrevedor, literato e bacharel”, de família rica, Tavares e Cia, é o contrapeso, o 
reverso de Luís da Silva, magro, escritor endividado e maltrapilho, que encontra ressonância em 
outra personagem, Macabéa, presente em A hora da estrela, de Clarice Lispector. A ela só caberia 
ter inveja da rival, Glória, que lhe havia roubado Olímpico, o namorado, mas que era bonita, bem 
alimentada, filha de açougueiro. Macabéa e Luís, ambos nordestinos, ambos solitários, ambos 
enclausurados em um grande centro urbano, amantes de pregos, parafusos, cordas e arames: 
“Macabéa gostava de filme de terror ou de musicais. Tinha predileção por mulher enforcada ou 
que levava tiro no coração. Não sabia que ela própria era uma suicida embora nunca lhe tivesse 
ocorrido se matar (...)” (LISPECTOR, 1984, pp. 67-8). Luís da Silva mantém a mesma posição 
de Macabéa. Ambos estão diante dos olhares dos habitantes da capital, buscam inserção social, 
ainda que de forma enviesada, sufocante. Luís da Silva parece ter consciência daquilo que está ao 
seu redor, Macabéa, por sua vez, ingênua e manipulada pelas pessoas que a cercam, permanece 
alienada. Clarice descreve por meio de Macabéa uma nordestina que tenta escapar da miséria, 
abandonando Alagoas a fim de conseguir melhores condições de vida no Rio de Janeiro. Do 
patético de Macabéa ao pesadelo do aprisionamento de Luís da Silva resta-lhes a falta e o vazio 
que os empurra para o abismo – fosso que apresenta um sujeito acuado e sem saída: “enrolo-me, 
colo-me às paredes como um rato, exatamente (...) Não sou um rato, não quero ser um rato. 
Tento distrair-me olhando a rua”. (RAMOS, 1984, p. 8)
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“Frívola”, “unhas pintadas”, “incapaz de agarrar uma ideia”, com inclinações imbecis ou 
safadas”, ainda assim, é Marina que instaura a possibilidade de Luís da Silva abandonar a condição 
de rato e deixar, enfim, de ser apenas detrito, dejeto inútil. É Marina que torna Luís da Silva 
um ser desejante, atrelado à pulsação da vida: “Lá estão novamente gritando os meus desejos. 
Calam-se acovardados, tornam-se inofensivos, transformam-se, correm para a vila recomposta. 
Um arrepio atravessa-me a espinha, inteiriça-me os dedos sobre o papel. Naturalmente são os 
desejos que fazem isto (...) Se Marina tivesse a ideia  de se  banhar  ali àquela hora da tarde, eu 
não lhe veria o corpo. Talvez visse apenas uma sombra, como acontece no cinema quando se 
apresentam mulheres nuas. Este pensamento esquisito – Marina despida, arrepiada, coberta de 
carocinhos – bole comigo durante alguns minutos”. (RAMOS, 1984, p. 16, p. 14)

Com exceção da alemãzinha Berta “que também tinha as unhas pintadas e pontiagudas” 
(RAMOS, 1984, p. 37) e de uma datilógrafa, “bonitinha, com uns olhos de gato” (RAMOS, 
1984, p. 101), as mulheres que estão à volta de Luís da Silva, encontram-se restritas à esfera 
do trabalho doméstico. Não por acaso ele vive cercado de criadas: primeiro, Quitéria, depois 
Rosenda, mais tarde, Sinhá Vitória e até mesmo Antônia – a empregada de Dona Rosália que lhe 
traz “sentimentos bons” (RAMOS, 1984, p. 56). Não há em toda a narrativa nenhuma recordação 
da mãe, ainda que se faça menção à avó, Sinhá Germana “que passava os dias falando só, xingando 
as escravas, que não existiam” (RAMOS, 1984, p. 11). E a ausência de certa ternura feminina 
se faz presente, lacuna que nem mesmo as vizinhas casadas como Dona Rosália ou as filhas do 
lobisomem, de “olhos espantados”, “amarelas, feias” podem suprir.

 Só mesmo a paixão por Marina, ainda que sob a forma de um ciúme doentio e obsessivo 
para estabelecer um elo entre Luís da Silva e a vida, fazendo-o vislumbrar algo que escape da 
monotonia do cotidiano, possibilitando-lhe sair, enfim, da “vida de sururu”, “vida estúpida”, 
que ele mesmo lhe impingiu.  Assim, constrói meticulosamente Marina, para ele, para todos 
e para ninguém: “Aqui viera pouco a pouco, sem a gente sentir. Naturalmente gastei meses 
construindo esta Marina que vive dentro de mim, que é diferente da outra, mas se confunde com 
ela. Antes de eu conhecer a mocinha dos cabelos de fogo, ela me aparecia dividida numa grande 
quantidade de pedaços de mulher, e às vezes os pedaços não se combinavam bem, davam-me a 
impressão de que a vizinha estava desconjuntada. Agora mesmo temo deixar aqui uma sensação 
de peças e de quantidades: nádegas, coxas, olhos, braços, inquietação, vivacidade, amor ao luxo, 
quentura (...) Que estará fazendo Marina?  Procuro afastar de mim essa criatura. Uma viagem, 
embriaguez, suicídio (...) Em duas horas escrevo uma palavra: Marina. Depois, aproveitando 
letras deste nome, arranjo coisas absurdas: ar, mar, rima, arma, ira, amar. Quando não consigo 
formar combinações novas, traço rabiscos que representam uma espada, uma lira, uma cabeça 
de mulher e outros disparates. Penso em indivíduos e em objetos que não têm relação com os 
desenhos: processos, orçamentos, o diretor, o secretário, políticos, sujeitos remediados que me 
desprezam porque sou um pobre diabo”. (RAMOS, 1984, p. 69, p. 9, p. 8)

Para além de um mero passatempo, jogo lúdico que ameniza a aridez do cotidiano, 
são os anagramas com o nome de Marina que Luís da Silva constrói, que revelam de maneira 
poética e oracular a trama e, sobretudo, o crime. Está tudo ali: “ar, mar, rima, arma, ira, amar”. 
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(RAMOS, 1984, p. 8) Montar e desmontar as letras do nome de Marina, movimento que não 
dissipa a tensão de Luís da Silva. 

Entretanto, não é apenas a obsessão em eliminar o rival, matar Julião Tavares, que 
insistentemente atormenta Luís da Silva, mas, sim, o fantasma constante da morte – a sua 
própria e até mesmo a de Marina. Assim se vê pensando no próprio cadáver, morrendo afogado, 
afogando Marina ou serrando-a viva. Não há para Luís da Silva prazer maior do que o de eliminar 
efetivamente Julião Tavares. Antes da realização do crime, no entanto, são as fantasias, os delírios 
e os diversos instrumentos que povoam o inquietante universo de Luís da Silva. Num primeiro 
instante no qual pensa em matar o rival é a cobra enrolada no pescoço do velho Trajano que 
vem à tona, num segundo momento, é o cano que se esticava como uma corda; depois são os 
arames que balançavam como cordas, mais tarde, são as meias reduzidas  a canos, gravatas que 
se aproximam de arames e, até mesmo, o cigarro, o remete  novamente à corda. Desta forma, 
configura-se uma ciranda metonímica e de simbologias que prescreve o crime.

Curiosamente, a morte efetiva de Julião Tavares é acompanhada do espanto do rival, 
diante da naturalidade com que realizou o crime, mas, ao mesmo tempo, procura distanciar-
se da cena, narrando-a em terceira pessoa.  Luís da Silva busca apaziguar finalmente as suas 
obsessões, entretanto, diante da morte do antípoda, ela só o faz mergulhar ainda mais nos próprios 
fantasmas, desencadeando outros, como o temor da punição, do cárcere e a expiação da culpa 
irremediável. Morto o seu duplo, resta-lhe o vazio, o desconsolo e o abandono: “Retirei a corda 
do bolso em alguns saltos, silenciou como o das onças de José Baía, estava ao pé de Julião Tavares. 
Tudo isto é absurdo, é incrível, mas realizou-se naturalmente. A corda enlaçou o pescoço do 
homem e as minhas mãos apertadas afastaram-se. Houve uma luta rápida, um gorgolejo, braços 
a debater-se. Exatamente o que eu havia imaginado (...) A obsessão ia desaparecer. Tive um 
deslumbramento. O homenzinho da repartição e do jornal não era eu (...) Uma alegria enorme 
encheu-me (...) Como estaria Julião Tavares? Como estariam os olhos dele? (...) Inconveniente 
ficar ao lado dele. Inconveniente. Matos têm olhos, paredes têm ouvidos (...) A ideia de que 
Julião Tavares era um cadáver estarreceu-me. Não tinha pensado nisto (...) Eu e Julião Tavares 
éramos umas excrescências miseráveis (...) – Luís da Silva, Julião Tavares, isso não vale nada. 
Sujeitos úteis morrem de morte violenta ou acabam-se nas prisões. Não faz mal que vocês 
desapareçam. Propriamente, vocês nunca viveram”. (RAMOS, 1984, p. 198, p. 199, p. 200, 
p. 201, p. 204) Morto Julião Tavares, Luís da Silva não se reconhece mais, o espelho em que se 
mirava quebrou-se e ele se vê, então, perdido, apenas uma “figurinha insignificante” (RAMOS, 
1984, p. 235), a vagar pelas ruas ou dormir num colchão de paina, entretanto, o discurso do 
narrador-personagem permanece corrosivo, irônico ao criticar de forma contundente o destino 
das “pessoas úteis”, que acabam assassinadas ou presas.

Em meio à fuligem, à opacidade do sujo, escravizado a ideias fixas, regras gramaticais, 
preconceitos pessoais e coletivos, cercado por uma intensa rigidez ideológica, Luís da Silva – 
imerso no redemoinho de seus fantasmas – faz-se espetáculo de si mesmo e constitui-se por 
meio do inquietante viés da abjeção e da angústia.
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O LIVRO E O DUPLO 
DA LINGUAGEM 

EM O LIVRO DE AREIA, 
DE JORGE LUIS BORGES1 

 Nathanrildo Francisco da Cruz Costa2

  Maria Aurinívea Sousa de Assis3 

RESUMO
Este artigo tem como objetivo o estudo da linguagem literária em O livro de areia, publicado em 1975, do escritor 
argentino Jorge Luis Borges, enfocando o modo como o signo literário é entendido como um objeto infinito, e 
como o desdobramento infinito da linguagem atinge a materialidade do objeto livro, uma vez que pela lógica o 
livro é finito enquanto matéria. A partir dos estudos teóricos de Tatiana Levy (2011), Maurice Blanchot (2005), 
Michel Foucault (2006), entre outros, foi possível discutir a respeito do papel do livro na problematização da 
linguagem literária na contemporaneidade, entendido como um objeto que não é neutro, que não é encarado 
como definitivo para aquele que produz a escrita como, também, para aquele que interpreta. 
Palavras-chave: Borges. O livro de areia. Duplo da linguagem. Fora. 

RESUMEN
Este artículo tiene como objetivo el estudio del lenguaje literario en El libro de arena, publicado en 1975, del 
escritor argentino Jorge Luis Borges, enfocando el modo como el signo literario es entendido como un objeto 
infinito, y cómo el desdoblamiento infinito del lenguaje alcanza la meta materialidad del objeto libro, una vez 
que por la lógica el libro es finito en cuanto materia. A partir de los estudios teóricos de Tatiana Levy (2011), 
Maurice Blanchot (2005), Michel Foucault (2006), entre otros fue posible discutir sobre el papel del libro en la 
problematización del lenguaje literario en la contemporaneidad, entendido como un objeto que no es neutro, 
que no es considerado como definitivo para aquel que produce la escritura como, también, para aquel que 
interpreta.
Palabras clave: Borges. El libro de arena. Doble del lenguaje. Fuera.
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1. INTRODUÇÃO

Jorge Luis Borges (1899-1986), escritor, poeta, tradutor, crítico literário e ensaísta 
argentino, foi um dos autores ocidentais mais importante para literatura do século XX. A 
obra de Borges é, e foi durante as últimas gerações, objeto de análise de várias disciplinas. Sua 
escrita destaca-se por abordar temas e questões variadas, sejam elas filosóficas, matemáticas, 
cabalísticas, metafísicas, mitológicas, teológicas, entre outras. Temas estes que proporcionam 
inúmeras interpretações, escapando, dessa maneira, a qualquer tipo de classificação prévia. 
Por se tratar de uma linguagem hermética, enigmática, os leitores de Borges precisam estar 
dispostos a, de certa forma, compreenderem as metáforas e as dificuldades de interpretação 
presentes na linguagem dos seus textos. 

Muitos são os símbolos que fundamentam e metaforizam a reflexão literária na obra 
de Borges e que se desdobram por toda sua linguagem. Entre eles destacam-se: bibliotecas, 
ontologias fantásticas, geografias e escritores fictícios, cidades como personagens, enciclopédias, 
histórias universais, bestiários, labirintos, livros, objetos mágicos, espelhos, dramas teológicos 
e filosóficos, invenções geométricas, e tantos outros. Para escrever seus contos, Borges se 
utilizou também dos paradoxos gregos e da matemática, dos conceitos de infinito e enumeração 
(presentes também na filosofia), além da autorreferencialidade, da intertextualidade (citação, 
paródia, pastiche, tradução, referência, alusão), de estruturas narrativas complexas (FUX, 
2011). 

Borges subverte a visão de que a linguagem funciona como um sistema objetivo e 
racional de representação, rejeitando e problematizando a noção de arbitrariedade do signo, 
ao cria uma linguagem que rompe com os sistemas representativos, no qual o signo não é 
arbitrário. Em sua linguagem é possível identificar os processos de escrita, os fenômenos da 
linguagem e os seus desdobramentos.

A análise proposta para este artigo está dividida em três (3) partes, no entanto ela 
consiste em problematizar (de forma homogênea) alguns aspectos referentes ao plano de trabalho 
referenciado acima, que são: 1º) destacar a construção da linguagem borgeana, observando o 
modo como o autor problematiza o deslizamento do signo e o duplo da linguagem; 2º) examinar 
o formato do livro e a relação existente entre este e a concepção de linguagem do autor; 3º) 
analisar alguns contos selecionados da obra estabelecendo relações entre as discussões temáticas 
da narrativa, a respeito da elaboração de uma linguagem infinita, e o objeto livro.

2 O LIVRO DE AREIA (OBRA): UM DESLIzAMENTO DO SIGNO

Neste início de tópico, serão colocados em questão alguns critérios que fazem com 
que o livro, objeto este finito, passe a ser compreendido aqui como objeto infinito, seja ele 
pensado de forma real ou metafórico. Estruturalmente, um livro pode conter vários formatos, 
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contornos, elementos textuais, etc. Segundo o dicionário Aurélio (2010), a palavra “livro”, do 
latim, libru (membrana que existe debaixo da casca da árvore), é categorizado como sendo a 
reunião de folhas ou cadernos, costurados ou por qualquer outra forma presos por um dos 
lados, e enfeixados ou montados em capa flexível ou rígida. Esse conjunto de folhas impressas, 
reunidas em volume encadernado ou brochado, estruturalmente fixo e bem definitivo, escapa à 
descrição do livro de areia proposto por Jorge Luis Borges.  

A obra homônima O livro de areia (publicada em 1975), é composta por treze (13) 
contos, pela ausência de um (1) “Prólogo” (esse detalhe será tratado no decorrer da análise) e um 
(1) “Epilogo” (escrito pelo próprio autor). Os contos estão organizados na seguinte ordem: “O 
outro”, “Ulrica”, “O congresso”, “There are more things”, “A seita dos 30”, “A noite das dádivas”, “O 
espelho e a máscara”, “Undr”, “Utopia de um homem que está cansado”, “O suborno”, “Avelino 
Arredondo”, “O disco”, “O livro de areia” (que leva o título da obra).   

Para Borges (1999), escrever o prólogo (ou prefácio; “texto introdutório e explicativo 
de uma obra literária”) de contos ainda não lidos é uma tarefa quase impossível, já que, para 
o autor, exige a análise de tramas que não convém antecipar, o que o faz preferir escrever um 
epílogo, ou seja, a conclusão de uma narrativa literária em que se faz uma síntese recapitulativa 
ou um resumo dos acontecimentos mais importantes que nela ocorrem; também chamada de 
posfácio. 

O prólogo, texto este, introdutório que apresenta ou introduz o conteúdo de uma obra 
literária, normalmente de forma concisa e escrito pelo autor ou por outra pessoa, é marcado 
em O livro de areia pela sua ausência. Para Maurice Blanchot, de acordo com Tatiana Levy, no 
capítulo intitulado “A negação como condição da literatura”, do livro A experiência do fora 
(2011), por se colocar fora do jogo (nesse caso específico o “prólogo”), este realiza-se na criação 
literária, que se dá a ilusão, e que agora é nomeado a partir do todo, a partir da ausência do 
todo que é o nada. Esse todo e esse nada representados pela linguagem literária se dão como 
acontecimento. Dessa maneira, seria preciso necessariamente negar o real para se construir a 
(ir)realidade fictícia da linguagem na literatura. O prólogo ausente (recusado por Borges) no 
conto, passa a existir pela sua ausência. 

A partir dos estudos teóricos de Michel Foucault (2006) em “A linguagem ao infinito” 
e de Maurice Blanchot (2005) em O livro por vir, será possível aqui discutir o papel do objeto 
livro na problematização da linguagem literária na contemporaneidade, uma vez que, em um 
livro infinito, seja ele um objeto real ou metafórico, o texto nunca é definitivo. De acordo 
com Blanchot (1997), a linguagem literária revolta-se contra todo e qualquer domínio. Ela 
desobedece às ordens pré-estabelecidas, estruturais, sistemáticas. Borges cria um livro sobre 
aquilo que não se espera de um livro, fugindo de toda e qualquer previsibilidade. 

O livro de areia é um “antilivro” (ao negar o formato tradicional do livro), um volume 
efêmero, instável, transitório, composto por milhares de páginas inumeráveis e, ao mesmo 
tempo, incalculáveis. A linguagem literária de Borges é labiríntica, tortuosa, errante. O leitor, 
ao ler sua obra, sente-se, na maioria das vezes, como se estivesse caminhando em direção àquilo 
que não se conhece. A leitura, a palavra, a linguagem literária é tal como Borges (1999, p. 123) 
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define o desconhecido, como “traços mal conformados”, pois, a literatura é esse eterno mal-
entendido provocado pelo jogo das palavras.  

A seguir, a partir da análise do conto “O livro de areia”, será demonstrado de que forma 
um livro, esse conjunto de folhas impressas, estruturalmente fixo e bem definitivo, transforma-
se ou passa a si tornar um livro móvel que se estende ao infinito.

3 “O LIVRO DE AREIA” (CONTO): UM LIVRO QUE CONTÉM TODOS OS LIVROS

“Em alguma estante de algum hexágono 
(raciocinaram os homens) deve existir um livro 
que seja a cifra e o compêndio perfeito de todos os 
demais: [...]”
  Jorge Luis Borges

O conto “O livro de areia”, publicado em 1975, possui a descrição de um livro que 
se desdobra em um número ilimitado de páginas, tornando-se infinito: “A linha consta de um 
número infinito de pontos, o plano, de um número infinito de linhas; o volume, de um número 
infinito de planos, o hipervolume, de um número infinito de volumes [...]” (BORGES, 1999, p. 
123). Entretanto, a definição inicial do livro de areia se interrompe para afirmar que essa não 
seria a melhor formar de se iniciar o texto. 

A narrativa conta a estória de um narrador/personagem sem nome que é visitado por 
um vendedor de Bíblias. Recusada a oferta, o vendedor lhe oferece um exemplar especial, um 
outro livro sagrado que havia sido comprado por ele na Índia. Na lombada do livro estampava o 
título Holy Writ (Escritura Sagrada), embaixo do título a palavra Bombay (referência a uma cidade 
da Índia). 

Ao abrir ao acaso o livro, o narrador/personagem havia percebido que as letras lhe 
eram estranhas. O que lhe chamava a atenção era que a página par levava o número 40.514 e a 
ímpar, a seguinte, a de número 999. O livro havia sido adquiro, pelo vendedor, de um homem 
que não sabia ler. Esse sujeito, lhe havia dito que o livro se chamava O livro de areia, “porque nem 
o livro nem a areia tem princípio ou fim” (BORGES, 2009, p. 102). 

O volume não possuía a primeira e nem a última página. Disse o vendedor ao narrador/
personagem: “Não pode ser, mas é. O número de páginas deste livro é exatamente infinito. 
Nenhuma é a primeira; nenhuma a última. [...] Talvez para dar a entender que os termos de 
uma série infinita admitem qualquer número” (BORGES, 2009, p. 102). Os termos de uma 
série infinita, nesse caso, a numeração das páginas, admitiam deste ou desse ou daquele modo 
qualquer número. Se o espaço é infinito, explicava o vendedor, “estamos em qualquer ponto 
do espaço. Se o tempo for infinito, estamos em qualquer ponto do tempo” (BORGES, 2009, p. 
103). 
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Logo após apresentar as informações sobre o livro, o vendedor oferece ao narrador/
personagem que aceita comprá-lo. Depois de guardá-lo, o narrador/personagem passou a 
escondê-lo atrás de alguns volumes disjuntos de As mil e uma noites em uma estante. Tentou 
dormir, mas não conseguiu. Era madrugada, quando acendeu a luz para encontrar o livro que 
considerava impossível. Não mostrava a ninguém seu tesouro. Passou a temer que o roubassem, 
da mesma forma como passou a ter receio de que o livro não fosse realmente infinito. Sentia-se 
aprisionado a ele. Não saia mais de casa. 

Para Maurice Blanchot, no capítulo “O infinito literário: o Aleph” (2005), o mundo onde 
vivemos, do modo como vivemos, é de maneira feliz, limitado. Para ilustrar essa perspectiva, 
Blanchot pede para que se imagine um quarto. Para o homem medido e comedido, o quarto, 
o deserto e o mundo são lugares estritamente determinados, já para o homem desértico e 
labiríntico, destinado à errância de uma caminhada necessariamente um pouco mais longa do 
que sua vida, o mesmo espaço seria verdadeiramente infinito para ele. 

A errância, assim sendo, afirma Blanchot (2005, p. 137), transformaria um caminho 
finito em um caminho infinito, “[...] finito, que é, no entanto, fechado”, pode-se “sempre 
esperar sair, enquanto a vastidão infinita é a prisão, porque é sem saída”. Nessa perspectiva, 
todo lugar sem saída se torna um lugar infinito. Analisa-se o livro, enquanto matéria, que a 
princípio demonstra ser finito, com início e fim. Como então, o desdobramento infinito atinge 
a materialidade do objeto livro já que o livro é pela lógica finito enquanto matéria? Essa reflexão 
será respondida ao decorrer desta investigação. 

Dando sequência a estória. Em vão, o narrador/personagem chegou a examinar o livro, 
para saber se aquele volume possuía algum tipo de truque ou artifício. Tinha insônia, e quando 
conseguia dormir sonhava com o livro. Logo passou a considerá-lo monstruoso, um objeto de 
pesadelo, “que inflamava e corrompia a realidade” (BORGES, 2009, p. 103). “Pensou no fogo”, 
mas temeu que “a combustão de um livro infinito fosse igualmente infinita e sufocasse com 
fumaça o planeta”. Com relação a essa observação temerária feita pelo narrador/personagem, 
poder-se-ia argumentar que:

[...] se o mundo pudesse ser exatamente [...] duplicado num livro, perderia todo começo e 
todo fim, tornar-se-ia o volume esférico, finito e sem limites, [...] não seria mais o mundo, 
seria, será o mundo pervertido na sorna infinita dos possíveis. (Essa perversão é talvez o 
prodigioso, o abominável Aleph.) (BLANCHOT, 2005, p. 139-140).

Desorientado com a situação, o narrador/personagem lembra-se de que havia lido uma 
vez algo do tipo: “o melhor lugar para se esconder uma folha de árvore é em um bosque”. Bem 
antes de se aposentar ele havia trabalhado em uma biblioteca. Enclausurado pelo livro, decidiu 
livrar-se do exemplar. Foi até a biblioteca, aproveitou o descuido dos empregados e escondeu 
O livro de areia em uma das prateleiras. Saiu do local procurando não memorizar a altura nem 
a distância da porta e foi embora. 
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Essa informação ressalta uma reflexão/problematização evocada inicialmente em outro 
conto de Borges. Em particular, O livro de areia é, em muitos aspectos, uma reescritura de “A 
biblioteca de Babel” (publicado inicialmente na coletânea O jardim dos caminhos que se bifurcam 
[1941], depois em Ficções [1944]). Nessa estória, o narrador descreve uma biblioteca que se 
compõe de um número indefinido e talvez infinito de livros. 

No final do conto “A biblioteca de Babel”, em uma nota de rodapé atribuída pelo 
próprio narrador, pode-se verificar a seguinte descrição, na qual é antecipado aquilo que se 
tornaria posteriormente o livro de areia (um livro que pudesse conter todos os livros): 

Letizia Álvarez de Toledo observou que a vasta Biblioteca é inútil; a rigor, bastaria um único 
volume, de formato comum, impresso em corpo nove ou em corpo dez, composto de um 
número infinito de folhas infinitamente delgadas. (Cavalieri, em princípios do século XVII, 
disse que todo corpo sólido é superposição de um número infinito de planos) O manuseio 
desse vade-mecum sedoso não seria cômodo: cada folha aparente se desdobraria em outras 
análogas; a inconcebível folha central não teria reverso (BORGES, 1982, p. 70).

A ideia do livro em Borges como objeto infinito, seja ele, uma biblioteca ou um livro 
com infinitas páginas, pode ser relacionado à concepção de labirinto, de deserto, que seria a 
possibilidade real do leitor se encontrar e se perder, ao mesmo tempo, por entre as páginas do 
livro. Um livro que não indica a saída, já que está sempre se transformando, impossibilitando 
que o leitor esvazie todo seu conteúdo. 

Um texto que se reflete em outro texto. Trata-se da autoreferencialidade, teoria 
recorrente na escritura de Borges. Este único volume composto por um número infinito de 
páginas referenciado em “A biblioteca de Babel” é o próprio livro de areia descrito. A ideia 
de livro infinito é provocada pela abertura de espaços e de interpretações que a linguagem 
e as palavras do texto contêm. Para Borges, bastaria, portanto, apenas um livro, um único 
volume que pudesse contém todos os livros, para que ele se tornasse infinito. Um volume cuja 
última página fosse idêntica à primeira e vice-versa, com possibilidade de continuar de modo 
indefinido, sempre móvel. 

No conto “A biblioteca de Babel” (1941), “O disco” (1975) e em “O livro de areia” 
(1975), observa-se que Borges problematiza a existência de objetos infinitos: uma biblioteca 
infinita, um disco que contém um único plano infinito, um livro que se desdobra em um número 
infinito de páginas. O livro de areia é feito deserto, feito labirinto. Uma narrativa que causa 
desorientação naquele que lê. O livro de areia de páginas infinitas, seja ele pensado de forma 
real ou metafórica, para esta pesquisa, é considerado uma superfície não-orientável, no qual o 
leitor passa pelo lado de dentro e pelo lado fora desse plano (sem conclusão, sem limites), como 
se estivesse percorrendo por uma fita de möbius4, ou seja, por uma extensão matematicamente 

4 A fita de möbius é caracterizada por ser uma superfície não-orientável bidimensional que possui apenas um lado quando 
incorporado em um tridimensional espaço euclidiano. Espaço euclidiano é um espaço vetorial real de dimensão finita munido de um 
produto interno. O estudo desse objeto prendeu-se, no passado, à noção de orientabilidade, no qual não era bem compreendido. A 
fita de möbius é composta por uma superfície não-orientável, na qual possui apenas um lado e uma borda. Ela representa um caminho 
sem fim nem início, onde se pode percorrer toda a superfície.
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infinita, só que ao invés de percorrer por entre os números, o leitor percorre entre as palavras. 
A fita de möbius, escolhida para compor esta análise, é um objeto que corresponde de forma 
real e, ao mesmo tempo, figurativa à linguagem literária. Uma superfície não-orientável que 
contém um só lado infinito. 

Esse elemento é uma referência ao conto “O disco” (conto anterior à narrativa de “O 
livro de areia”), no qual é descrito um objeto mágico que contém um só lado, uma só superfície, 
uma forma infinita. Na fita de möbius e no livro (real ou metafórico), não há como ser indicado 
direções exatas, por mais fixa e definitiva que suas formas se apresentem. Um outro exemplo 
é o conto “O Aleph” (1949), de Borges, no qual é descrito movimentos vertiginosos de um 
objeto, de um ponto, através do qual todos os outros pontos podem ser vistos, e que podemos 
nos encontrar com a linguagem em seus múltiplos desdobramentos. Como explica Blanchot 
(2005), dessa maneira, o livro tornar-se-ia o não encerramento da obra. A linguagem literária 
estaria sempre por se fazer, o livro estaria sempre por vir. Portanto, entende-se que o infinito 
da linguagem é a própria linguagem literária. Interminável, por ter sempre algo a dizer em cada 
criação literária, em cada leitura.

De acordo com Foucault (2006), a literatura permite falar de si mesma ao infinito, 
uma vez que, os livros se conservam por aquilo que criam, por suas narrativas e comentários 
que geram discursões e interpretações sem fim. O livro tende a fragmentação, a incompletude, 
jamais a totalidade. É preciso considerar as inúmeras possibilidades de leitura que a escrita 
literária oferece ao leitor. Aquele que lê Borges se desestabiliza como a areia, que é instável, 
movediça. Uma linguagem que se descoloca, que se movimenta em um vir a ser constante. A 
literatura não é neutra, ela reflete a sua própria linguagem e seus mais vários espelhamentos, 
seus duplos. Não se pode definir ou querer limitar o livro, mesmo este sendo um objeto finito, 
uma vez que a linguagem literária diverge por não ser fixa. Nela nenhuma página é a primeira e 
nenhuma é a última. A literatura é o duplo da linguagem. O outro do mundo. Infinito da palavra. 
Livro de areia. 

4 “O ESPELHO E A MÁSCARA”: UMA EXPERIÊNCIA COM O FORA

O fora5 é, segundo Tatiana Levy, uma estratégia de pensamento que marca o esgotamento 
do logos clássico, contestando noções centrais para a filosofia e para a teoria literária, tais como: 
autor, linguagem, experiência, realidade e pensamento. De acordo com a autora, no livro A 
experiência do fora (2011), analisar o fora sugere levantar algumas questões fundamentais para o 
estudo da literatura, que são: 1º) “quando a representação enquanto cópia é questionada e como 
passam a funcionar os elementos constituintes do texto literário?”; 2º) E a literatura, “se não é 
mais semelhança, se não é mais o espelho do mundo, como pode se dar enquanto experiência?” 
(LEVY, 2011, p. 12).

5 Um dos temas centrais do pensamento de Maurice Blanchot (1907-2003).
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Tais questionamentos são tomados aqui como fundamentais para análise do conto “O 
espelho e a máscara”, também publicado em O livro de areia (1975), de Jorge Luis Borges, no 
qual o narrador faz uma reflexão que permite que se pense a respeito do signo literário e como 
sua capacidade de desdobramento infinito atinge a materialidade do objeto livro. 

No conto “O espelho e a máscara”, depois de vencer a batalha de Clontarf sobre seu 
inimigo norueguês, o Alto Rei da Irlanda diz ao poeta Ollan: “As proezas mais ilustres perdem 
seu brilho se não se as valorizam em palavras. Quero que cantes minha vitória e minha loa6” 
(BORGES, 1999, p. 77). O poeta responde: 

[...] – Sim, Rei – disse o poeta. – Durante 12 invernos cursei as disciplinas da métrica. Sei 
de memória as 360 fábulas que são a base da verdadeira poesia. [...] As leis me autorizam 
a prodigalizar as vozes mais arcaicas do idioma e as mais complexas metáforas. Domino a 
escrita secreta que defende nossa arte do exame indiscreto do vulgo. Possuo as virtudes das 
ervas, a astrologia judiciária, as matemáticas e o direito canônico (BORGES, 1999, p. 77). 

Aqui, verifica-se pela descrição feita pelo próprio poeta, um escritor erudito submerso 
na tradição do cânone artístico e/ou literário, no qual possui, em seu conjunto de regras e 
de princípios, o domínio da “verdadeira” escrita para construção dos seus poemas, uma vez 
uniformizados a partir de normas e de leis literárias consagradas. Assim sendo, disse o Rei: 
“Deixo-te um ano inteiro”, para que produza um poema (BORGES, 1999, p. 78). Cumprido 
o prazo, diante do Rei e de todos na corte, o poeta, seguro de si, recita o poema sem olhar 
o manuscrito. Todos os presentes imitavam o gesto da realeza (mesmo aqueles que não 
compreendiam aquelas palavras), que aprovava a declamação com a cabeça. Ao termino da 
recitação, disse o Rei ao poeta: “Aceito seu trabalho. [...] Não há em toda loa uma só imagem 
que os clássicos não tenham usado. [...] Se se perdesse toda a literatura da Irlanda esta poderia 
se reconstituir sem perda com tua ode clássica. Trinta escribas vão transcrevê-la doze vezes” 
(BORGES, 1999, p. 78). 

Apesar de todos os elogios proferidos ao poema feito pelo poeta, o Rei continuou: “Tudo 
está bem e, no entanto, não aconteceu nada. [...] Ninguém empalideceu. Ninguém proferiu um 
grito de batalha” (BORGES, 1999, p. 78). Nota-se que, mesmo tendo aprovado o poema, o 
Rei esperava que aquelas palavras tivessem provocado uma espécie de arrebatamento catártico 
naqueles que ouviram, ou seja, ter conseguido trazer (à consciência do ser) as emoções vividas 
pelas pessoas que participaram ativamente da batalha, mas não foi o que aconteceu. De acordo 
com Aristóteles, em A Poética, a catarse seria um meio de purificar a alma do homem através 
das reproduções trágicas apresentadas por atores no palco, provocando na plateia emoções 
conflitantes, a fim de purgar os anseios, sensações e sentimentos humanos. Assim sendo, dando 
sequência ao texto, disse o Rei: “Dentro do término de um ano aplaudiremos outra loa, poeta. 
Como signo de nossa aprovação, toma este espelho que é de prata” (BORGES, 1999, p. 78). 

6 Composição de versos ou cânticos destinados às divindades. Discurso feito para elogiar ou louvar algo, a fim de captar a simpatia 
e o aplauso do auditório.
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De acordo com a tradição, o que reflete o espelho? A realidade? A veracidade das coisas? 
A imagem do homem acerca de si próprio e do mundo? Visto como representação do real, a 
palavra literária, o espelho, tomado como modelo, é explicado, às vezes, como uma mera cópia, 
imitação e reprodução do mundo. O espelho é a metaforização do duplo (em que espelha a 
própria imagem), na qual a literatura é refletida, não como espelho do mundo, mas como o 
“outro do mundo” (essa reflexão será comentada no decorrer do artigo). 

Um detalhe não dito anteriormente, mas que é importante para análise, é de que o 
conto “O espelho e a máscara” encontra-se exatamente no meio do livro O livro de areia, como 
um espelho que reflete todos os outros textos. Em Crítica e clínica (1997), no capítulo intitulado 
“A literatura e a vida”, Gilles Deleuze (1997, p. 11), considera que “escrever é um caso de devir, 
sempre inacabado, sempre em via de fazer-se”, e que “o devir está sempre ‘entre’ ou ‘no meio’”. 
A literatura de Borges assume um jogo de espelhos, uma linguagem literária que não possui 
propósito ou finalidade para além de si mesma.

Retomando o conto. Após um ano o poeta voltou. Não repetiu o poema de memória. 
“Leu-o com visível insegurança, omitindo certas passagens, como se ele mesmo não as entendesse 
de todo ou não quisesse profaná-las” (BORGES, 1999, p. 79). Nesse momento, enquanto 
recitava, nota-se que o poeta vivenciava uma experiência outra com a linguagem. Percebeu que 
a literatura (a produção literária) é um produto de interpretação no qual não se domina, uma 
vez que, não existe sentido pré-estabelecido na palavra, e que tudo é constituído pelo leitor. O 
poeta (que é ao mesmo tempo leitor) havia se transformado, sua experiência com a linguagem 
encontrava-se bastante afastada daquela perspectiva tradicionalmente restrita. Sua vida, agora, 
assim como sua invenção literária passavam a estar fora dos padrões usuais, modificavam-se. 
Sua escrita alcançava o inominável das formas, multiplicavam-se na superfície do ato criativo de 
maneira instável. 

Ao ler o poema, as páginas tornaram-se estranhas, “não era uma descrição de batalha, 
era a batalha” (BORGES, 1999, p. 79). Na linguagem de ficção, as situações descritas e as 
impressões encontradas no texto são apresentadas ao leitor, fazendo com que ele consiga de 
alguma forma, vivê-los, experimentá-los. Essa experiência, como já dito anteriormente, tem 
para aquele que lê um efeito de real, uma experiência que, por meio da palavra literária, é 
capaz de transportar uma realidade sólida, inalterável, fixa, em algo modificável, oscilante, 
incompreensível. Ao ler a página, o poema, o leitor (por meio da sua experiência com a leitura) 
conhece a realidade concreta da linguagem, torna-se capaz de experienciar à própria ação (no 
que diz respeito à dinâmica, aos efeitos e sensações) da batalha. Dessa maneira, o poeta, o 
leitor, vivencia o próprio combate exposto pelas palavras. Por conseguinte, em decorrência da 
declamação feita pelo poeta, disse o Rei em seguida, após trocar algumas poucas palavras com 
o colegial dos poetas: 

[...] – De tua primeira loa pude afirmar que era um feliz resumo de quanto se cantou na 
Irlanda. Esta supera tudo o que a antecedeu e também o aniquila. [...] podemos esperar 
ainda uma obra mais elevada. [...] O Rei prosseguiu: – Como penhor de nossa aprovação, 
toma esta máscara de ouro (BORGES, 1999, p. 79). 
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Diferentemente da representação que se tem do espelho (como imitação), a máscara 
de ouro, dada ao poeta, pode ser interpretada como símbolo da (re)criação e da própria 
aparência enganosa que é tão característica da linguagem literária. No entanto, como explica 
Blanchot (2005, p. 140), “a literatura não é uma mera trapaça, ela é o perigoso poder de ir em 
direção àquilo que é, pela infinita multiplicidade do imaginário.” Essa multiplicidade infinita do 
imaginário é composta por um espaço imaginário constituído por imagens. Uma linguagem que 
se dobra, ou seja, que se duplica em uma imagem imaginária, em um tempo imaginário e em 
uma realidade imaginária. A literatura, a partir disso, torna-se potencialmente capaz de fundar 
novos mundos, de criar o impensado, de inventar outras realidades, como que em um disfarce, 
manifestando-se sobre uma aparência desconhecida, obscura, assumindo constantemente novas 
faces. Nesse sentido:

A literatura [...] é o perigoso poder de ir em direção àquilo que é, pela infinita multiplicidade 
do imaginário. A diferença entre o real e o irreal, o inestimável privilégio do real, é que há 
menos realidade na realidade, pois ela é apenas a irrealidade negada, afastada pelo enérgico 
trabalho da negação, e pela negação que é também o trabalho (BLANCHOT, 2005, p. 140).

 
A palavra literária é criadora da sua própria realidade (não apenas fictícia, irreal, 

imaginada, figurada), e caracteriza-se, em grande parte, por ser hermética, imprecisa, por 
vez, indigesta. Segundo Tatiana Levy (2011), na linguagem da ficção, a figura dramática do 
personagem, as situações, as sensações são apresentadas e fazem com que o leitor consiga senti-
las, vivê-las. Essa experiência tem para o leitor um efeito de real. Uma experiência que passa 
a existir não para propagar algo que o leitor já sabe, mas para sentir aquilo que ele não sabe. 
A linguagem literária convida o leitor a experimentar algo que lhe é proposto, ou seja, “sua 
própria realidade concreta” (LEVY, 2011, p. 21).

É preciso deixar claro que, quando se fala da relação do fora, não se fala de um mundo 
que se localiza além, ou lá ao longe, fala-se exatamente deste mundo, porém duplo, desdobrado 
em sua outra versão, sempre dessemelhante. Não se trata aqui apenas de um mundo requisitado 
pela linguagem literária, mas como explicado por Tatiana Levy (2011, p. 26), “o outro de todos 
os mundos: o deserto, o espaço do exílio e da errância, o fora”. Sabe-se, contudo, que não 
existem procedimentos fixos, tão pouco, normas ou leis estabelecidas para criação literária. 
Para Blanchot (2005), a escrita é a desconstrução da linguagem, pois ela explora seus limites, 
seus pontos de fuga, suas dobras, em um movimento que força a escrita a alcançar o que está 
além das suas possibilidades, além das suas funções, na outra margem, num eterno refazer-se. 

Conforme Tatiana Levy (2011, p. 27), “a literatura não é uma explicação do mundo, mas 
a possibilidade de vivenciar o outro do mundo”. De acordo com a autora, “a literatura não deixa 
de falar do mundo, mas fala sempre em outra versão” (Ibidem, p. 28). Deste modo, a literatura 
passa a não ser mais entendida como uma simples cópia, repetição ou reprodução de alguma 
coisa que já existe, mas como sua própria realização. A literatura torna-se o mundo desdobrado 
em sua outra variante, diferente da imitação, revelando-se por meio da palavra literária, em 
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uma outra possibilidade de vir a ser, sendo, transformando-se de forma improvável, instável, 
dessemelhante.

Dando seguimento ao conto. Outro ano havia se passado. Desta vez: “[...] o poeta não 
trazia nenhum manuscrito. [...] O Rei olhou para ele; era quase outro. Algo, que não era o 
tempo, havia sulcado e transformado seus traços” (BORGES, 1999, p. 79). Nessa perspectiva, 
de acordo com o pensamento do filósofo Heráclito7 (544-484 a. C), todas as coisas mudam 
sem cessar, sem se interromper, tudo flui, e o que temos diante de nós em dado momento é 
diferente do que foi a pouco e do que será depois. Deste mesmo modo, o poeta, assim como 
mais tarde o Rei, dia após dia, ano após ano, passavam a não serem mais os mesmos. 

Seus olhos “pareciam olhar muito longe ou terem ficado cegos” (BORGES, 1999, p. 
79). Antes, o poeta pediu para falar a só com o Rei. “Não executastes a ode?” Questionou 
o Rei. Sim, disse com tristeza o poeta. “– Oxalá Cristo Nosso Senhor me tivesse impedido” 
(BORGES, 1999, p. 80). Pode repeti-la? Interrogou a realeza. O poeta não ousava repetir, mas, 
acabou dizendo o poema, que era uma só linha. Os dois saborearam aquele momento “como se 
fosse uma reza secreta ou uma blasfêmia” (BORGES, 1999, p. 80). Eles se olharam pálidos. Em 
seguida, disse o Rei: 

Nos anos de minha juventude naveguei em direção ao acaso. Em uma ilha, vi lebréus de 
prata que davam morte a javalis de ouro. Em outra alimentamo-nos com a fragrância de 
maças mágicas. Em outra, vi muralhas de fogo. Na mais distante de todas, um rio abobadado 
e pendente sulcava o céu e por suas águas iam peixes e barcos. Estas são maravilhas, mas 
não se comparam com teu poema, que, de certo modo, as contém. Que feitiçaria te deu? 
(BORGES, 1999, p. 80).

O verso proferido pelo poeta ao Rei revelava-se como algo mágico, como um feitiço 
propelido por um bruxo, incomparavelmente perfeito. Conforme Tatiana Levy, para Blanchot, 
a palavra literária é experimentada como “a chave de um universo de magia e fascinação onde 
nada do que ele (o leitor) vive é reencontrado” (LEVY, 2011, p. 21). Tanto o Rei quanto o poeta 
tiveram a possibilidade de vivenciar esse “outro de todos os mundos”, que é justamente o fora, 
exteriorizado por meio da literatura. Esse “outro do mundo” seria, portanto, um mundo do 
avesso, oposto, em ordem ou em sentido contrário, portanto, revelado através de outros signos 
miméticos8. 

Conforme Tatiana Levy (2011, p. 23), a literatura se torna possível por aquilo que não 
pode ser realizado, ou seja, “é preciso negar o real para se construir a ir(realidade) fictícia”. Essa 
realização, materializada por meio da impossibilidade, segundo Tatiana Levy (2011, p. 23), “é 
sempre a realização de algo irreal, do real negado, e por isso é sempre tomada de um ponto 
imaginário”. Mas, que ponto imaginário é este? Pensar o fora e sua relação com a palavra literária, 

7 Tal como seus contemporâneos pré-socráticos, busca compreender a multiplicidade do real, mas, ao contrário deles, não rejeita 
as contradições ou as impossibilidades, e quer apreender a realidade na sua mudança, no seu devir.
8 Vale ressaltar que o conceito de mimeses, que é utilizado aqui, deriva de uma reelaboração do conceito pensado por Luiz Costa 
Lima que, não se confunde com o espelhismo do real.
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em Blanchot, está diretamente associado a uma concepção de imaginário. Um espaço literário 
que constitui um espaço imaginário onde tudo nele é imagem. Essas imagens são, de acordo 
com Tatiana Levy (2011, p. 27), “uma linguagem que se desdobra numa imagem imaginária, o 
tempo num tempo imaginário e a realidade numa realidade imaginária”. Conforme explica a 
autora, de acordo com a tradição, tende-se a pensar a imagem como algo póstumo ao objeto, 
como uma sequência do real. No entanto, esta imagem não vem em seguida do objeto. Para 
Tatiana Levy (2011, p. 28), “o objeto é sempre ele mesmo e sua imagem ao mesmo tempo, 
como duas fases de uma mesma moeda”. 

Segundo Tatiana Levy (2011, p. 26), “tudo se passa como se na literatura o espaço, 
o tempo e a linguagem se constituíssem num devir-imagem, em que o mundo se encontra 
derivado, refletido.” Essa imagem é uma outra possibilidade de ser, ou seja, sua outra variante, 
sua outra versão. Para Blanchot, não existe afastamento entre o que é real e imaginário, uma vez 
que o real é real e imaginário do mesmo modo, e ao mesmo tempo. A realidade da linguagem 
literária consiste na realidade imaginária e, portanto, segundo Tatiana Levy (2011, p. 40), 
neutra. Esta relação neutra “é aquela em que o sujeito não mais se encontra”, que pertence ao 
exílio, por se colocar fora de si e do mundo, que não é objetivo nem subjetivo, é neutro, apenas 
neutro, um desconhecido que cruza a literatura como experiência do fora.  

Questionado sobre o verso, o poeta respondeu ao Rei que havia despertado dizendo 
palavras que não compreendia, essas palavras eram um poema. Disse o Rei murmurando: “– O 
que agora compartilhamos os dois. O de ter havido conhecido a Beleza, que é um dom vedado 
aos homens. Agora nos toca expiá-lo” (BORGES, 1999, p. 80). O Rei concluiu dizendo: “Dei-te 
um espelho e uma máscara de ouro; eis aqui o terceiro presente, que será o último” (BORGES, 
1999, p. 80). Uma adaga. Do poeta, conforme se encerra a estória, “sabemos que se deu morte 
ao sair do palácio; do Rei que é um mendigo que percorre os caminhos da Irlanda, que foi seu 
reino, e que nunca repetiu o poema” (BORGES, 1999, p. 80). 

Ao encerrar o conto bruscamente, com a morte (suicídio) do poeta, com a perda da 
identidade (origem) e do silêncio do Rei, o narrador problematiza sobre a linguagem literária. 
A partir da teoria de Roland Barthes (2004), em “A morte do autor”, a escritura, a linguagem, 
a palavra literária é a destruição e o aniquilamento de toda voz, de toda origem, é esse neutro, 
essa perda da identidade, a começar pelo corpo daquele que a escreve, de quem a pronuncia, a 
parte da qual o sujeito entra na sua própria morte. De acordo com essa perspectiva:

[...] a literatura tenta permanentemente o suicídio, mas não pode alcançá-lo. A arte procura 
sempre sua própria destruição, a negação de si mesma, mas é nesse movimento que ela 
termina por se fundar, garantindo sua eternidade (LEVY, 2011, p. 22).

Para que a linguagem literária se torne possível, a mesma precisa motivar sua própria 
ruína, sua própria destruição, sua própria morte, “pois é na sua irrealização que ela se realiza” 
(LEVY, 2011, p. 22). Para compreender melhor tal entendimento, Tatiana Levy menciona dois 
movimentos da literatura: o da negação e o da realização. Segundo a autora, “a palavra literária 
só encontra seu ser quando reflete o não ser no mundo, só se realiza em sua própria falta e, 
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justamente por isso, faz dessa falta a sua possibilidade” (LEVY, 2011, p. 23), ou seja, é quando 
ela estabelece sua duração. A literatura só se torna possivelmente realizável por meio da sua 
irrealização. Portanto, a “negação”, assim como a morte do poeta e o silêncio do Rei, faz parte 
da linguagem literária, que precisa que haja tal acontecimento para continuar a ser, significando, 
criando, nesse movimento de ir e vir permanente.

No livro A clausura do fora (1989), no capítulo intitulado, “A toca de Kafka, o 
desdobramento na linguagem”, conforme Peter Pál Pelbart (1989, p. 76), “[...] Maurice 
Blanchot define a experiência poética como um ponto em que coincidem a realização da 
linguagem e seu desaparecimento”. Desta maneira, pode-se relacionar a morte do poeta, assim 
como o silêncio e a perda da identidade do Rei (anulação da origem), à própria experiência 
do fora que ambos tiveram. Metaforicamente, seria esse processo de morte, de aniquilamento, 
de desaparecimento e o de nascimento, manifestações concretas de um mundo dessemelhante 
que se materializa dentro da linguagem literária provocando seus duplos, seus desdobramentos 
(construção/invenção). 

Para Foucault (2006, p. 53), “a obra de linguagem é o próprio corpo da linguagem que 
a morte atravessa para lhe abrir esse espaço infinito em que repercutem os duplos”. A linguagem 
literária, portanto, envolve a morte como apagamento da linguagem para o surgimento da 
criação de outras linguagens. Tanto a morte quanto o silêncio podem ser entendidos como 
ausência do tempo, de espaço, como separação desse mundo não mais visto como representação 
e cópia, mas como o “outro do mundo”, avesso, no qual a linguagem literária se materializa. 

OBSERVAÇÕES FINAIS

No decorrer deste artigo, acompanhou-se durante toda a análise, reflexões a respeito 
do objeto livro, do duplo e o infinito da linguagem, temas teóricos associados diretamente à 
escrita de Jorge Luis Borges e à textos de Michael Foucault, estabelecidos sob o signo do “livro 
por vir” de Maurice Blanchot, seguidos da noção do fora (de Blanchot e Foucault), interpretado 
por Tatiana Levy em seu livro. Nele, a autora levanta questões fundamentais para o estudo da 
literatura e essenciais para análise dos contos “O espelho e a máscara” e “O livro de areia” de 
Borges. 

Para Blanchot (2005), o livro, segundo o manuscrito, é constituído por folhas móveis. 
O livro é sempre outro, muda e se transforma pela comparação da dessemelhança de suas 
partes, evitando desse ou daquele modo o movimento linear, ou seja, o sentido único da leitura. 
“Além disso, o livro, se desdobrando e se redobrando, se dispersando e se unindo, mostra que 
não tem nenhuma realidade• substancial: nunca está presente, não cessa de se desfazer enquanto 
se faz” (BLANCHOT, 2005, p. 139). 

O livro de areia, de Borges, seja ele metafórico ou não, permite que seja lido a partir 
de qualquer página, o que possibilita, de certa forma, os diversos e os mais variados tipos de 
leituras e interpretações, já que suas páginas são sempre refeitas, nunca se repetem. Não existe 
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linearidade, não existe ordem fixa em suas páginas, em sua leitura. O que torna a linguagem 
literária indeterminada, sempre em aberto. Parodiando Borges, espera-se que esta breve análise 
e as reflexões aqui alcançadas sigam se ramificando na imaginação daqueles que agora concluem 
este artigo.
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POESIA-HOMEM-RIO
Uma tríade moderna em 

João Cabral de Melo Neto e Zila Mamede 

  Joana Tamires Silveira Bezerra1

RESUMO
Este trabalho pretende abordar questões teóricas sobre a poesia brasileira produzida no Modernismo, mais 
especificamente até a segunda metade do século XX, e com foco nos poetas João Cabral de Melo Neto (1920-
1999) e Zila Mamede (1928-1985). O objetivo maior da pesquisa é o de destacar elementos essenciais no 
gênero lírico moderno através dos textos literários escolhidos, tais como inovação da linguagem, elementos 
ligados à fragmentação e à metáfora, em especial acerca do homem e do rio enquanto espaço/região. O corpus 
do trabalho é a análise de fragmentos da obra O cão sem plumas (1997b), de João Cabral de Melo Neto, e o 
poema “Soneto noturno para o rio Capibaribe”, de Zila Mamede, integrante na obra Rosa de Pedra (2013). Para 
a fundamentação teórico-metodológica, entre outros, utilizamos as concepções dos autores Antonio Candido 
(2006), Alexandre Alves (2013, 2015), Benedito Nunes (2003), Hugo Friedrich (1978), Melo Neto (1997a) e 
Theodor Adorno (2003). 
Palavras-chave: Poesia moderna. Homem. Rio. João Cabral. Zila Mamede.

ABSTRACT
This work intends to approach some theorethical issues about the Brazilian poetry produced since Modernism, 
specifically until the limits of the second half of 20th century, focusing on the poets João Cabral de Melo Neto 
(1920-1999) and Zila Mamede (1928-1985). The main goal of this research is to emphasize essential elements 
surrounding the modern poetry on the literary texts under analyzing, as the innovative language, and aspects 
related to the fragmentation and the use of metaphor, including the relation between man and river, as well this 
last one as a region. The corpus of this work is the analyze of parts of the book O cão sem plumas (1997), by 
João Cabral de Melo Neto, and the poem “Soneto noturno para o rio Capibaribe”, by Zila Mamede, which is 
part of Rosa de Pedra (2013). To the theoretical basis, among others, there are conceptions and ideas by authors 
as Antonio Candido (2006), Alexandre Alves (2013, 2015), Benedito Nunes (2003), Hugo Friedrich (1978), 
Melo Neto (1997a), and Theodor Adorno (2003). 
Keywords: Modern poetry. Man. River. João Cabral. Zila Mamede. 
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1. INTRODUÇÃO 
(OU BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE A LÍRICA MODERNA)

Se o homem se esquecesse da poesia, se esqueceria de si 
próprio. Voltaria ao caos original. 

Octavio Paz 
A outra voz

Tratar da poesia brasileira produzida da segunda metade do século XX até este novo 
milênio é adentrar em um campo cujas manifestações refletem a busca incessante pelo elemento 
“novo”, fato vindo desde o Modernismo de 1922, este sob o claro ímpeto das vanguardas europeias, 
a exemplo do Futurismo, movimento anunciado pelo italiano Marinetti em 1909 (BRITO, 
1964). Para pesquisadores como Alexandre Alves (2013), essa busca constante pelo novo vem 
se perpetuando de 1922 até os anos 2000 devido à ideia da fragmentação (FRIEDRICH, 1978), 
tanto do sujeito quanto de suas agora múltiplas identidades, o que viria também a caracterizar 
a poesia da “agoridade”, levando em consideração a expressão utilizada por Haroldo de Campos 
(2006) em relação ao lirismo contemporâneo. 

Entretanto, Benedito Nunes (2009) alega que o “tempo novo” perdeu sua força e o futuro 
tornou-se apenas expectativa. Isso porque, para o autor, a busca pela novidade na poesia gerou 
direções poéticas diversas, tais como fragmentação, estilo retórico, tendências metalinguísticas, 
entre outras. Já pesquisadores como Alfredo Bosi (1997) apresentaram discussões acerca da 
poesia produzida no Brasil, especificamente após as duas primeiras fases do Modernismo, e 
destacou o caráter ambivalente da “Geração de 45”, subestimando o que a primeira fase do 
Modernismo trouxe de enriquecimento para a cultura nacional de modo mais amplo. 

Tais aspectos levam ao entendimento, de uma forma mais geral, que a dissonância da 
poesia moderna, de acordo com Friedrich (1978), advém parcialmente da aguda complexidade 
dos poemas de sua própria lírica moderna, os quais tendem a operar na transformação do real, 
tanto em nível de representação do mundo como em nível de uso da língua, gerando o que pode 
ser apontado como uma “cisma” na poesia moderna, fato ainda presente nos tempos atuais. 

Este assunto foi explanado em contexto brasileiro por autores como Marcos Siscar 
(2010) ao tratar da produção poética das últimas décadas no Brasil (dos anos de 1980 aos anos 
2000), alegando que os jovens poetas de hoje vivem uma situação de impasse por não serem 
capazes de se adequarem às mudanças da modernidade que implicam na relação do poeta e 
o leitor. O referido autor alega que os acontecimentos acionadores desse fato são elementos 
heterogêneos, pois vão desde fatos políticos locais a mundiais, principalmente no que diz 
respeito à globalização e a ascensão da tecnologia:

Assistimos hoje a um deslocamento dos critérios pelos quais um poeta pode ser reconhecido 
como fazendo parte de uma série literária, de sua “tradição”. Alguma coisa está em processo 
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de transformação e demanda ser compreendida, antes mesmo que se possa decidir o que lhe 
falta. São talvez os próprios valores do Modernismo brasileiro (nacionalismo, humanismo 
utópico, relação com a “modernização”) que se abalam, que não são suficientes mais para 
suportar o sentido do mundo que se abre [...]. A esse mal-estar, a meu ver, corresponde 
a sensação vivida pelos próprios poetas de estarem presos em uma espécie de impasse. Se 
valores tais como “nacionalidade”, “subjetividade”, “experimentação”, “novo”, etc. não são 
mais totalmente adequados ao sentido dos projetos dos jovens poetas, estes também não 
estão em condições de oferecer mais respostas gerais (SISCAR, 2010, p.151-152, grifos do 
autor).

 
 Desse ponto de vista, há uma ideia corrente segundo a qual a poesia brasileira carece 

de propriedades bem delineadas, trazendo à tona a diversidade e a multiplicidade típica de uma 
“presentidade” ou “agoridade” na poética moderna brasileira, expressões que ecoam a opinião 
de Haroldo de Campos (2006). Diante destes conceitos, pode-se afirmar que o começo para 
tudo isto se deu na poesia moderna do começo da década de 1920 no Brasil, quando ocorreu 
uma ruptura – não menos polêmica – com a tradição literária e, desse modo, a linguagem 
poética adquiriu uma liberdade de dizer sem limites, considerando um jogo inconsciente de 
ideias metafóricas, embora propositais, como afirma Salete de Almeida Cara (1990, p.46):

O poeta moderno, jogado no coração da grande cidade capitalista, sem função e público 
certos, precisa recuperar uma História na qual sua condição atual possa fazer sentido. 
Para essa recuperação precisa forjar seu instrumental, e assim, a linguagem alegórica e 
fragmentada é o modo que encontra para dialogar com a tradição.

Reconhecidamente e levando em consideração as opiniões dos autores já citados tanto 
sobre a produção estrangeira, como Hugo Friedrich (1978), quanto sobre a poesia nacional, 
como Melo Neto (1997a), Marcos Siscar (2010) e Haroldo de Campos (2006), são marcas da 
lírica moderna – e que ainda resvalam na produção contemporânea brasileira – a fragmentação, 
a estranheza, a desorientação, a dissolução do que é corrente, a incoerência, o uso de imagens 
dissonantes, muitas vezes até destrutivas (especialmente para os modernistas da primeira 
linhagem de 1922). Todas essas marcas vão ao encontro do que se buscava estilisticamente: o 
real transformado não pela percepção, mas o real transformado pela criação artística, pois esta 
lírica aspira a uma originalidade em sua forma de expressão. 

   Pensando nisto, Hugo Friedrich (1978, p. 153) assevera quanto à lírica europeia – 
justamente aquela que inspirou o Modernismo nacional – que “Quanto menos tradicional a 
poesia queira ser, tanto mais se distancia da frase como forma tradicional articulada pelo sujeito, 
objeto, predicado verbal, preposições, etc”. Ou seja, a ruptura entre tradição e o nascente 
Modernismo se definiria na relação do autor com o leitor e nos efeitos de choque do estilo 
da nova linguagem, que, muitas vezes, é hostil à frase, eliminando o verbo, intensificando a 
fragmentação e aumentando sua tensão enquanto linguagem. Assim, esta lírica é considerada 
muitas vezes de antissintaxe por, justamente, acentuar a ambiguidade presente no discurso 
humano para elevar a linguagem simbólica acima da linguagem usual (FRIEDRICH, 1978). 
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Como representante deste delineamento poético, essa linha persegue intrinsecamente 
a obra de João Cabral de Melo Neto (1920-1999), quando este diz em um de seus poucos e 
essenciais ensaios “Da função moderna na poesia” que o enriquecimento da poesia moderna 
se manifestou nos aspectos relacionados à estrutura do verso, com novas formas de corte, 
enjambement e choques de palavras, como também os valores visuais e sensoriais, como invenção 
de palavras e onomatopeias. Apesar disto, o mesmo Melo Neto (1997a, p. 98) alega que “[...] 
a arte poética tornou-se abstrata, de modo que nenhum poeta até agora se revelou capaz de 
usá-la, em concreto, na sua totalidade”. Essa situação, na opinião do autor, limita o poeta 
contemporâneo a ele – o ensaio de Melo Neto data do decênio de 1950 – a um tipo de poema 
incompatível às condições de exigência da vida moderna, opinião semelhante a de Marcos Siscar 
(2010), já citada neste trabalho.

A relação da lírica moderna com a sociedade não pode, de maneira nenhuma, ser objeto 
de compreensão individual, mas sim mais abrangente, pois a linguagem literária só adquire 
forma quando conquista sua participação naquilo que o humano possa ter de universal. Por isso, 
Theodor Adorno (2003, p.67), em sua “Palestra sobre lírica e sociedade”, original de 1957, 
expressou a assertiva doravante: “Só entende aquilo que o poema diz quem escuta, em sua 
solidão, a voz da humanidade”. Assim, a reflexão que fazemos sobre a poesia é a sua referência 
que segue além de uma aparência individual, elevando o poema lírico à universalidade, extraindo 
da mais isolada individuação o coletivo.

Tais considerações nos levam ao nome de João Cabral de Melo Neto, um dos nomes 
de destaque surgido a partir da Geração de 45, porém anterior a ela (sua obra de estreia, Pedra 
do sono, é de 1942). O autor, por ter se distanciado do referido grupo com sua poesia que 
era dissonante dos demais, possuía a visão consciente sobre a poética moderna, revelando sua 
multiplicidade e expondo sua visão acerca dos rumos que a lírica tomou. 

Sob aspectos comparativos à análise da poética moderna, houve aqui a seleção de uma 
das obras (O cão sem plumas, editada primeiramente em 1950) do pernambucano João Cabral de 
Melo Neto e a confrontação comparativa com um dos poemas de Zila Mamede (1928-1985) – 
paraibana, mas radicada em solo norte-rio-grandense desde a infância –, extraído da obra Rosa 
de pedra, publicada originalmente em 1953 e obra que viria a inaugurar um novo momento no 
Modernismo potiguar (o primeiro havia sido o natalense Jorge Fernandes em seu livro de 1927).

 Tais obras foram escolhidas por se acreditar existirem traços e pontos em comum 
acerca da poesia moderna nacional na década de 1950. Em virtude disso, interessa aqui elencar 
Melo Neto e Zila Mamede de modo que possam se situar nos apontamentos teóricos citados 
neste trabalho acerca da poesia moderna.

2. JOÃO CABRAL DE MELO NETO: PAISAGEM SEM PLUMAS

Apesar de situado historicamente na Geração de 45, o pernambucano João Cabral de 
Melo Neto se afastou inegavelmente do grupo. O poeta escreveu textos de vital importância 
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para a compreensão da situação da poesia brasileira em tempos modernos, alegando que a nova 
matéria poética “[...] faz da obra do poeta moderno uma coisa difícil de ler, que exige do leitor 
lazeres e recolhimento difíceis de serem encontrados nas condições de vida moderna” (MELO 
NETO, 1997a, p. 547). Nestas circunstâncias acerca da “vida moderna”, o poeta pernambucano 
insiste no ainda inexistente direcionamento da lírica brasileira pós-segunda guerra, época na 
qual se discutia se o Modernismo havia sucumbido a uma volta ao tradicionalismo optado pelos 
poetas da Geração de 45, caso de Ledo Ivo, Darcy Damasceno ou Mauro Mota, entre tantos.

 De autoria de João Cabral de Melo Neto, o poema em análise neste trabalho é a 
obra O cão sem plumas (1997), composto por 426 versos, divididos em quatro partes, todas elas 
tratando da paisagem do Rio Capibaribe – que circunda a cidade de Recife –, fato atestado 
pelos subtítulos de tais seções da obra, nomeadas duplamente como “Paisagem do Capibaribe”, 
“Fábula do Capibaribe” e a parte final como “Discurso do Capibaribe”. No todo, o texto expõe 
o processo de degradação ambiental do referido rio e as condições precárias da paisagem, tudo 
sob inevitável recurso lírico moderno. Os versos que traduzem a problemática ambiental são 
construídos de forma gradativa, com imagens metafóricas, construídas a partir de aproximações 
surpreendentes entre homem e meio, com as ideias se completando e configurando o espaço 
propício para a análise da situação do Rio Capibaribe e da sociedade da época marcada, pois 
Melo Neto publica o livro, segundo Tokimatsu (1998, p. 12), “[...] depois que o poeta leu numa 
revista que a média de vida na Índia era de 29 anos, enquanto em Recife não passava de 28”. 

A descrição da paisagem, inicialmente, se dá num plano superior, como se o eu 
lírico estivesse fora, como se estivesse apenas apresentando o rio. Posteriormente, porém, 
observamos que essa situação se modifica e o rio se personifica, agindo em sua própria defesa. 
Assim, podemos entender que o rio é o protagonista do poema, aquele que estabelece relações 
intrínsecas com o próprio homem.

De acordo com Antonio Candido (2006), no poema as palavras se comportam de modo 
variável, adquirindo significados diversos conforme o tratamento que lhes dá o poeta. Para o 
autor, a linguagem costumeiramente metafórica, figurada, simbólica, é uma transferência de 
sentido para o qual escolhe o poeta e a direciona ao leitor, podendo ser utilizada para comparar 
um objeto com outro pela sua aproximação de sentidos. No poema em análise, a linguagem é 
posta no texto de modo a causar estranheza ao leitor, desviando-se da norma e proporcionando 
pluralidade de sentidos, ato percebido nas estrofes iniciais de O Cão sem plumas (MELO NETO, 
1997b, p. 73):

                                     
A cidade é passada pelo rio
como uma rua
é passada por um cachorro;
uma fruta
por uma espada.

O rio ora lembrava 
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a língua mansa de um cão, 
ora o ventre triste de um cão, 
ora o outro rio 
de aquoso pano sujo 
dos olhos de um cão. 

Nestes versos aparecem analogias que visualizam as relações de semelhança entre 
elementos com traços dissonantes. Percebemos que a cidade cortada pelo rio – o sólido 
perpassado pelo líquido em uma cena macroscópica – depois se assemelha às características 
em close de um animal de rua, pois “a língua mansa de um cão” (verso 07) logo se alterna para 
imagens mais insólitas (ora o ventre triste de um cão, / ora o outro rio / de aquoso pano sujo / 
dos olhos de um cão.). Com isso, o poema exibe um painel sobre a pobreza do Capibaribe – sujo 
feito um cão de rua abandonado – como se os elementos comparados (rio, cão) se agrupassem 
como símbolos simultâneos de geografia e humanidade para o eu lírico. Isso acontece porque 
o mundo do pensamento poético consiste na faculdade de relacionar realidades distintas ou 
dessemelhantes, como assevera Octavio Paz (1993, p.146):

Todas as formas poéticas e figuras de linguagem têm um traço em comum: procuram e, 
com frequência, descobrem semelhanças ocultas entre objetos diferentes. Nos casos mais 
extremos, unem os opostos. Comparações, analogias, metáforas, metonímias e os demais 
recursos da poesia: todos tendem a produzir imagens nas quais se juntam isto e aquilo, o um 
e o outro, os muitos e o um.

Tal ação de recorrer à união de parentesco entre fatos, lugares ou objetos distintos 
significa que o poema representa as muitas imagens que compõem o todo. Em O cão sem plumas, 
a tríade homem-rio-cão apresenta em si a totalidade de uma paisagem – se não esquecida – ao 
menos desfigurada, pois as formas ditas reais do Rio Capibaribe foram abstraídas e liberadas 
de seus usos comuns para serem colocadas em novos usos, graças a linguagem metafórica do 
texto, assim expressando elementos de estranheza ao leitor. Nos versos iniciais da terceira 
estrofe – “Aquele rio / era como um cão sem plumas.” (MELO NETO, 1997b, p. 73), o eu 
lírico coloca como equivalente o rio e o cão, mas um cão sem plumas, entendendo-se aqui por 
“sem adornos”, “sem enfeites”, “sem disfarces”.  Acerca desse tipo de ação metafórica na poesia 
moderna europeia, Hugo Friedrich (1978, p. 2017) afirma que:

A metáfora moderna não nasce da necessidade de reconduzir conceitos desconhecidos. 
Realiza o grande salto da diversidade de seus elementos a uma unidade alcançável só no 
experimento da linguagem e, em verdade, de tal forma que busque a maior diversidade 
possível, a reconheça como tal e, ao mesmo tempo, a anule poeticamente [...]. A lírica 
moderna, graças à capacidade metafórica fundamental de unir algo próximo com algo 
distante, desenvolveu as combinações mais desconcertantes, ao transformar um elemento 
que já longínquo num absolutamente remoto, sem se importar com a exigência de uma 
realizabilidade concreta ou mesmo lógica.



[revista dEsEnrEdoS - ISSN 2175-3903- ano X - número 30 - Teresina - PI - dezembro 2018] 121

O previsível não causa desconcerto ou estranheza na poesia – um dos fatores apontados 
como sendo modernos – e, por isso, Friedrich explica na assertiva acima que o uso da metáfora 
se transforma no meio estilístico mais adequado à fantasia da lírica moderna e causa impacto 
no leitor porque se baseia na semelhança entre elementos diferentes. A metáfora é usada no 
poema para impor uma performance da realidade relativa à degradação do rio, de tal modo que a 
linguagem convencional jamais permitiria. A expressão “sem plumas”, utilizada várias vezes na 
obra em questão, intensifica o quanto a região pela qual passa o Rio Capibaribe é “suja de lama”, 
sendo comparada com o “um parto fluente e invertebrado / como o de uma cadela” (MELO 
NETO, 1997b, p. 74) e mostra como imagens opostas – o rio e o cão vistos pela visão humana 
do eu lírico – se unem de forma surpreendente (MELO NETO, 1997b, p. 77):

Como o rio 
aqueles homens 
são como cães sem plumas 
(um cão sem plumas 
é mais 
que um cão saqueado; 
é mais 
que um cão assassinado.

Nestes versos, a relação entre rio e cão é uma comparação entre rio e homem, como se 
houvesse uma semelhança física, de função, caráter ou natureza. Constrói-se uma paisagem onde 
emerge uma configuração entre rio, animal e homem, na qual o rio surge como comparativo ao 
cão e ao homem sem plumas, este último representado de forma perturbadora e já atingindo os 
malefícios da sociedade onde o capital e a violência imperam (é mais / que um cão saqueado; 
/ é mais / que um cão assassinado.). Assim, não há distinção entre homem/rio/cão, pois os 
aspectos geográficos e sociais fundem-se através dessas construções metafóricas deste enigmático 
cão sem plumas.

  Em determinado trecho do poema na parte II (Paisagem do Capibaribe), a relação entre 
homem e ambiente sofre uma inversão. De repente, o homem, o transformador da paisagem, 
se vê sofrendo os efeitos do ambiente que ele próprio contaminou. A fragilidade do homem 
vai sendo desnudada à medida que o próprio rio vai sendo exposto de modo a confrontar suas 
próprias características com outras que não são próprias dele, mas possíveis no lirismo cabralino 
(MELO NETO, 1997b, p. 78-79):

Porque é na água do rio
que eles se perdem
[...]
Ali se perdem
como um espelho não se quebra.
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Ali se perdem
como se perde a água derramada:
sem o dente seco
com que de repente
num homem se rompe
o fio de homem.
[...]
Na água do rio,
lentamente,
se vão perdendo
em lama; numa lama
[...]
que pouco a pouco
ganha os gestos defuntos
da lama;

Tais imagens utilizadas refletem poeticamente os dados baseados na semelhança entre 
as condições do homem e do meio onde vive, destacando-se a fragilidade (num homem se 
rompe / o fio de homem) e a sensação de quebra, de perda, de decadência, tudo suscitando as 
condições sociais humanas frente às condições físicas da região e que “ganha os gestos defuntos 
/ da lama”. 

Dessa forma, o rio como personagem poético se funde com a figura humana de forma a 
estabelecer a relação entre o que foi definido como “sem plumas” – sem máscaras, sem disfarces, 
sem enfeites – e o próprio homem que habita as margens deste rio, tematizado bem distante 
de sua forma usual, de sua beleza natural, aqui trazida de forma dissonante, um retrato pouco 
visível a olho nu, mas não aos olhos da moderna poesia de João Cabral de Melo Neto.

3. zILA MAMEDE: PAISAGEM NOSTÁLGICA

No Rio Grande do Norte, Zila Mamede saiu da influência da Geração de 45 para 
marcar, junto com outros nomes potiguares (Newton Navarro, Celso da Silveira e Sanderson 
Negreiros à frente), o surgimento de uma temática poética mais moderna já na década de 
1950, menos presa ao convencionalismo que marcava ainda a lírica produzida pelos potiguares. 
A obra, inclusive, foi elogiada por Manuel Bandeira, indicando-o, naquele ano de publicação, 
como “[...] um dos melhores livros de versos brasileiros” (BANDEIRA, 1978, p. 1.459). 

Visível em Rosa de pedra é a obra possuir trinta sonetos de inspiração neo-simbolista 
presentes na primeira sequência da obra (“Marés de infância”), os quais, segundo Alexandre Alves 
(2013, p. 11), contam com “[...] uma tangível presença da natureza em suas múltiplas formas 
(o mar, a flor, a manhã, o céu, ou seja, ecos de um neo-simbolismo)”. Todavia, na segunda parte 
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do livro – intitulada “Mar absoluto” – estão seis poemas que fogem, ainda que parcialmente, das 
ideias adotadas pela Geração de 45, caso do uso do soneto com forma privilegiada, linguagem 
elevada e tom solene, adentrando um lirismo por vezes onírico (o longo “Canção do sonho 
oceânico”, com mais de 100 versos) ou até com tonalidades mais sociais, a exemplo do poema 
“Canção da rua que não existe”, ou até mais religiosa (“Poema n. 17”).

Semelhantemente ao poema analisado de João Cabral de Melo Neto, a então jovem Zila 
Mamede escreveu um poema sobre o rio que corta a capital recifense. Intitulado “Soneto noturno 
para o rio Capibaribe”, está presente em Rosa de Pedra e, como o próprio título já denuncia, 
está ainda atrelado às formas fixas tradicionais (soneto, rimas, estrofes). Diferentemente de 
Melo Neto, Zila Mamede configura um eu lírico nostálgico ao se remeter ao rio, dispensando 
imagens mais diretas acerca de degradação do meio ambiente e condições físicas do homem, por 
exemplo. Vocábulos simbolistas como “noite”, “mistérios” e “sombra” estão presentes nas duas 
estrofes iniciais do poema, denotando a ligação entre a produção de Zila e o lirismo tradicional 
“[...] retomado pela Geração de 45, como a preferência para os sonetos, [...] marcados por uma 
mistura de tradicionalismo e uma grande sutileza na linguagem e forma” (ALVES, 2013, p. 12).

Entretanto, nos dois tercetos do poema aparecem vocábulos mais ligados à vida 
moderna, à cidade, tais como “granito”, “petróleo” e “letreiros”, configurando uma adesão – 
mesmo que breve – à visão também exposta em O cão sem plumas, aquela de trazer o homem 
junto ao meio ambiente. Eis o poema “Soneto noturno para o rio Capibaribe” (MAMEDE, 
2013, p.74):

Nos mistérios do rio me perdi, 
na amargura do rio me encontrei
na sombra que beijava a flor do rio
senti minha saudade anoitecer.

O rio fez-se ventre onde nasci:
sua água tem o pranto que chorei
quando o vento, pousando o leito, frio,
quis da espuma meu sangue recolher.

Sou pontes, sou granito, sou letreiros,
sou mangues, sou barcaças, sou cantigas
desenhando petróleos na torrente.

Sou rio que compõe os seus barqueiros
dos soluços da margem que, ora, antiga,
gera flores e lama, indiferente.
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No verso inicial, a união entre humano e natureza é permitida “Nos mistérios do rio me 
perdi”, representando em uma imagem nostálgica na qual o eu lírico rememora os mistérios do 
rio, a sombra que o banhava, a saudade rememorada. Porém, logo se observa a imagem de um 
rio antropomorfizado “na amargura do rio me encontrei”. Outra lembrança ressurge a partir 
do momento em que o rio serviu de consolo para os prantos do sujeito lírico: “sua água tem 
o pranto que chorei / quando o vento, pousando o leito, frio, / quis da espuma meu sangue 
recolher”. 

Percebe-se aqui a intensa relação do eu lírico com a natureza como expressão de sua 
individualidade e isso está relacionado ao fato de que, para Adorno (2003), a lírica moderna 
– cuja referência do autor alemão é a europeia, influenciadora do Modernismo nacional, sem 
dúvidas – perdeu a unidade com o natural e agora se empenha em restabelecê-la pelo mergulho 
no próprio eu, como se tudo que viesse de fora se extinguisse no eco do sujeito lírico, este 
expondo os seus sentimentos perante o mundo.

No terceto anterior ao final do poema, os ares modernos emergem em uma exposição 
ora artificial, feita a partir dos desígnios do homem: “Sou pontes, sou granitos, sou letreiros”, 
ora agrupando a paisagem ao lado da criação humana: “Sou mangues, sou barcaças, sou cantigas”. 
Assim, surgem as multifacetas do que antes era apenas uma visão sentimental do eu lírico com 
o rio e com a água, que passa agora às impurezas da civilização. Eis o caso do verso final deste 
terceto: “desenhando petróleos na torrente”, aqui trazendo mais uma realidade “sem plumas”, 
no dizer do eu lírico cabralino, com a imagem do líquido escuro sobrepujando a água, como se 
fosse uma corrosão humana forçosa, artificial, sobre a natureza.

No desfecho da composição, os versos retomam a intensificação do começo do poema, 
havendo a interiorização do eu lírico identificado com o ambiente aquático: “Sou rio que compõe 
os seus barqueiros”. Essa relação de identificação, exposta também no poema de Melo Neto de 
modo bem mais conflituoso, demonstra a ligação e a dependência que o ser humano tem do rio, 
pois este representa o sustento dele no poema de Zila. Os versos finais: “dos soluços da margem 
que, ora, antiga, / gera flores e lama, indiferente” personificam o rio tanto no sentido da ação 
– o soluço – quanto na emoção, aliás, a ausência dela (a indiferença). 

Tal união entre homem e natureza expressa uma ideia de que a vida pode representar o 
lado belo, as flores, e o sentido que pouco existia sobre a realidade antes do advento da poesia 
moderna. O elemento da “lama” representaria aquilo que Friedrich (1978) tratou como sendo 
uma “combinação desconcertante”, até negativa, pois apesar de a lama ser parte do mangue 
(ou seja, do próprio rio), seu aspecto é estranho, quase grotesco se colocado lado a lado com a 
flora. De todo modo, eis a visão da poesia moderna expondo um “novo” elemento que apenas 
não tinha sido visto ou aproveitado como fonte de lirismo, este agora prezando pelo elemento 
estranho, antilírico, que é a imagem do rio lamacento, mas ainda assim mostrando seu último 
dote de beleza, dando vida às flores em meio à lama.

Fica nítido que as imagens do Rio Capibaribe expressadas, ora pelo poema de João 
Cabral de Melo Neto, ora pelo de Zila Mamede, embora destoantes em suas temáticas voltadas 
para a degradação, a nostalgia, a melancolia, trazem muito a se pensar sobre o humano e suas 
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realidades. Ambos exibem nos respectivos textos a visão do rio a partir de um eu lírico cuja 
visão humana vai bem além de mera descrição. Melo Neto desnuda a pobreza presente na 
realidade humana às margens do rio, constatando uma cena que une homem e rio enquanto 
Zila Mamede percebe-se uma cena mais onírica exposta pelo sentimentalismo humano ao se 
lembrar do rio como aquele que foi o ventre de seu nascimento e, assim, também unir-se a ele 
como um amálgama de flores e lama, indiferentemente, como assim revela o vocábulo final.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Se é verdade que a necessidade de expressar de forma subjetiva ou objetiva os anseios da 
vida moderna – ou para adaptar-se às suas exigências – teria levado à poesia moderna brasileira 
a descobrir novos processos e renovação poética em sua composição, certamente os exemplos 
aqui propostos com a leitura sobre João Cabral e Zila Mamede demonstram pontos em comum, 
como a inovação da linguagem e elementos ligados à fragmentação, à metáfora, à criação e 
imagens simbólicas representativas do homem e suas relações com o meio em que vive. Assim, 
há uma união entre os elementos utilizados nos poemas, mais dolorosa em João Cabral de Melo 
Neto e mais nostálgica em Zila Mamede, criando uma possível tríade moderna: poesia-homem-
rio. O espaço lírico de ambos os poemas – o rio – se torna um lugar tanto para uma relação 
conflituosa entre natureza e homem, em João Cabral, e mais sentimental na expressão do eu 
lírico de Zila Mamede.

Os poemas aqui citados foram úteis para aplicarmos os elementos caracterizadores 
do poema moderno e suas múltiplas possibilidades, levando a entender, como assegura Ivan 
Junqueira (2009, p.133), que a ação da lírica moderna, de modo geral, confirma sua existência 
e sua importância, fato que segue de forma fragmentária até o fim do século XX, época na qual 
“[...] não há uma poesia da qual se possa dizer que seja específica ou característica do fim do 
milênio, e sim uma poesia que é de todos os dias e de sempre”.

Não há, por assim dizer, uma razoável exatidão para se definir a poesia brasileira 
produzida do Modernismo adiante, mas o que pode ser notado é que ela não pode ser 
encontrada sob afirmações totalitárias ou generalizadoras, mas sim em sua discussão e suas 
formas, representando também – em sua finitude de versos – o infinito ser humano e o espaço 
onde vive.
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 MULHERES SERTANEJAS 
 Um confronto de valores e quereres 
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RESUMO
A intertextualidade é uma ramificação importante que a Literatura Comparada fornece para confrontar obras 
literárias, especialmente, quando nelas é notada certa proximidade. Desse modo, é possível observar se um 
autor trilhou os caminhos semelhantes aos de outro ao serem encontradas em sua obra situações semelhantes 
de uma obra anterior de outro autor. Sob tal perspectiva, porém sem a intenção de subjugar ou enaltecer 
quaisquer obras, expomos aqui um estudo comparativo intertextualizado dos romances Grande sertão: veredas 
(1956), de Guimarães Rosa, e Curral de serras (1980), de Alvina Gameiro; ambos têm como enredo uma história 
de amor, cujo espaço é o sertão, embora um seja circunscrito geograficamente ao das Minas Gerais, da Bahia e 
de Goiás, e o outro rigorosamente no Nordeste do Brasil. Serão apresentados aqui, de forma específica, os pares 
românticos Riobaldo/Diadorim e Rogato/Isabela. O comportamento dessas mulheres co-protagonistas será 
examinado em torno de suas afetividade e sexualidade, considerando o espaço e o tempo delas. Para tal, foram 
utilizadas as teorias da Literatura Comparada de Nitrini (2010) e Carvalhal (2010).
Palavras-chave: Literatura Comparada. Intertextualidade. Guimarães Rosa. Alvina Gameiro. 

ABSTRACT 
Intertextuality is a branch of comparative literature, which confronts literary works when one observes some 
degree of proximity between them. Thus, it is possible to identify if an author has trodden the same paths of 
another according to similarities we may find in common by comparing the situation therein to another situation 
in another author’s work. In relation to what has been stated, however without any intention whatsoever of 
subjugating or praising, we present an intertextual and comparative study of Guimarães Rosa’s novel Grande 
sertão: veredas (1956) and Alvina Gameiro’s Curral de serras (1980), since their plots are love stories whose loci are 
limited to the Brazilian backcountry; the former in southern sertão in the states of Minas Gerais, Bahia and Goiás, 
and the latter rigorously in the Brazilian northeast. The romantic pairs, Riobaldo/Diadorim and Rogato/Isabel, 
and the behavior of women-protagonists as per whom their affection and sexuality are presented, considering 
their geographical space and time. For this purpose, we employed theories of comparative literature from 
Nitrini (2010) and Carvalhal (2010). 
Keywords: Comparative Literature. Intertextuality. Guimarães Rosa. Alvina Gameiro. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

No Brasil, a Literatura Comparada ganhou força em meados do século passado com 
a dedicação de Antonio Candido e La Fayette Cortes, então professores universitários em São 
Paulo e Guanabara, que conseguiram institucionalizar a Literatura Comparada como disciplina 
no curso de Letras. A partir de então, outras universidades seguiram o modelo. No entanto, de 
acordo com Nitrini (2010), há registro do estudo dessa disciplina na França por volta de 1828 
e ainda segundo ela o termo literatura comparada surgiu no período de formação das nações 
europeias. Momento em que novas fronteiras eram erguidas e havia ampla discussão acerca da 
cultura e identidade nacional no território europeu. 

Depois de muitos estudos, ao longo do tempo, os críticos europeus buscaram uma 
definição para literatura comparada, e assim, a segmentaram, o que representou uma forma de 
respeitar e valorizar as diferentes opiniões que surgiam no decorrer de suas pesquisas. Porém, 
não serão discutidos aqui os múltiplos vieses dessa ramificação da literatura, posto que não é 
esta a intenção deste artigo. O fato é que, em meio a tantas especulações teóricas, a Literatura 
Comparada vem ganhando notoriedade e ainda dispõe de possibilidades de que as afirmações 
acerca de suas definições possam passar por variações em decorrência do tempo e do espaço, 
conforme apregoa Nitrini (2010, p. 22).  

Ao se fazer um estudo comparado é importante ressaltar que até para quem já tem 
uma longa caminhada pelas veredas da Literatura Comparada pode perceber quão delicado é 
trilhar esse caminho, dada a sua variedade de segmentações. Ademais, quando há necessidade de 
conceituá-la torna-se ainda mais difícil. Entendemos a Literatura Comparada como independente, 
no sentido de aproximar obras literárias sem necessariamente limitar suas épocas, os idiomas 
utilizados e seus autores. 

É possível enxergar em uma obra situações contidas em outras sem consequências 
negativas. Desse modo, Nitrini (2010) reforça essa visada informando que: 

[c]omo disciplina autônoma, a literatura comparada tem seu objeto e método próprios. O 
objeto é essencialmente o estudo das diversas literaturas nas suas relações entre si, isto é, 
em que medida umas estão ligadas às outras na inspiração, no conteúdo, na forma, no estilo. 
Propõe-se a estudar tudo o que passou de uma literatura para outra, exercendo uma ação, 
de variada natureza (NITRINI, 2010, p. 24).

Assim, compreende-se que as literaturas estão interconectadas, uma vez que é possível 
perceber em uma os reflexos de outra, independente de tempo, espaço, forma, conteúdo e 
imaginação. À luz desse raciocínio, Tania Carvalhal esclarece que:

Em síntese, o comparativismo deixa de ser visto apenas como o confronto entre obras e 
autores. [...] Paralelamente a estudos como esses, [...], a literatura comparada ambiciona 
um alcance ainda maior, que é o de contribuir para a elucidação de questões literárias que 
exijam perspectivas amplas. Assim, a investigação de um mesmo problema em diferentes 
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contextos literários permite que se ampliem os horizontes do conhecimento estético ao 
mesmo tempo que, pela análise contrastiva, favorece a visão crítica das literaturas nacionais 
(CARVALHAL, 2010, p. 86).

Contudo, essa autonomia da Literatura Comparada de fazer o seu mister não a dissocia 
da Teoria Geral da Literatura, uma vez que esta lida com fatos comuns a várias literaturas e 
aquela tem como objetivo estudar as relações entre duas ou mais literaturas. Dentre os vários 
segmentos dispostos na Literatura Comparada, a intertextualidade será a base teórica do estudo 
comparativo aqui proposto. Nesse sentido, as obras de Guimarães Rosa e Alvina Gameiro, 
respectivamente, Grande sertão: veredas (1956) e Curral de serras (1980).

O propósito é apontar traços da afetividade e da sexualidade dos casais protagonistas 
desses dois romances, uma vez que versam sobre temáticas semelhantes, muito embora essas 
obras apontem outros pontos que convergem para outros estudos comparados, pois versam, 
ainda, sobre temas universais e seus contrastes como o bem e o mal, o amor e o ódio, a guerra e 
a paz, o perdão e a vingança. E ainda sobre miscigenação religiosa e antropofagia, entre outros.

UM ESTUDO COMPARADO 

Ainda considerando os pressupostos de Nitrini (2010), que por sua vez pauta-se nas 
teorias de Julia Kristeva, as tais que são reforçadas por estudos nas proposições de Bakhtin, 
confirmam que um estudo sempre suscita outros, pois:

Segundo Bakhtin, que tinha saído de uma Rússia revolucionária, preocupada com problemas 
sociais, o diálogo não só é linguagem assumida pelo sujeito: é também uma escritura na 
qual se lê o outro. Nesse momento, Kristeva ressalta que não se trata de nenhuma alusão à 
psicanálise. Disso decorre que o dialogismo de Bakhtin concebe a escritura como subjetividade 
e comunicabilidade ou, para melhor dizer com Kristeva, como intertextualidade (NITRINI, 
2010, p. 160).

 Infere-se, porém, que um texto pode dialogar com outro, ou com vários outros, uma 
vez que a palavra de um autor poderá ter uma ressignificação diferente para outrem. Ainda 
segundo Nitrini (2010, p. 161), o escritor escreve seu próprio texto, de modo que o eixo 
horizontal da coordenada (sujeito-destinatário) e o eixo vertical da abscissa (texto-contexto) 
coincidem – cartesianamente ou de outra forma – para revelar um fator maior: a palavra (o 
texto) é um entrecruzamento de palavras (textos). Desse modo, compreende-se o texto como 
um mosaico formado a partir da colocação de peças, no caso palavras (textos), até chegar à arte 
final, diga-se, ao texto final. A respeito do posicionamento de Bakhtin, sob a ótica de Kristeva, 
a autora assevera que:

Segundo Kristeva, Bakhtin não distingue claramente esses dois eixos, mas esta falta de rigor 
não minimiza uma importante descoberta para a teoria literária: “todo texto se constrói 
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como mosaico de citações, todo texto é absorção e transformação de um outro 
texto. Em lugar da noção de intersubjetividade, instala-se o da intertextualidade e a 
linguagem poética lê-se, pelo menos como dupla” [...]. Neste momento, Kristeva elabora o 
já famoso conceito de intertextualidade (NITRINI, 2010, p. 161, grifos nosso).

O grifo é tão somente para dar vistas de que as conjecturas dos teóricos vão ao encontro 
da visada aqui apresentada sobre o espelho de Alvina Gameiro em Guimarães Rosa, uma vez que 
em literatura, existe a possibilidade de haver similaridades entre as escritas de dois autores, pelo 
fato de um escritor buscar propositadamente trilhar os mesmos caminhos de outro, pisando 
as pegadas deixadas por ele para tecer seu texto. Assim como também há a possibilidade de 
existirem obras muito semelhantes sem que o autor da segunda tenha traçado os mesmos passos 
do da primeira, a qual apresenta aspectos em conformidades com a sua. 

AS OBRAS

O romance de Guimarães Rosa Grande sertão: veredas (1956), no momento de seu 
lançamento teve ótima recepção e, por esse motivo, se tornou importante para a Literatura 
Brasileira daquela época em diante, sendo até hoje facilmente encontrado em livrarias e 
bibliotecas. Em 1961 a obra recebeu três prêmios nacionais e logo passou a ser traduzida 
em outros países. Guimarães Rosa, como médico do interior, percorria o sertão mineiro no 
exercício da profissão e aproveitava as andanças para fazer anotações sobre suas observações 
a respeito do povo sertanejo, sobretudo da linguagem, com vistas a enriquecer o seu gênio 
criativo e o seu projeto criador. Esse convívio direto com o povo sertanejo, que ele sempre teve, 
contribuiu para aumentar seu vocabulário, além disso, era um poliglota, fato que aponta a sua 
familiaridade com a língua. Esses fatos foram importantes para o autor utilizar na composição 
de seu romance uma linguagem diferenciada, sobre a qual assevera Willi Bolle (2004, p. 399): 
“a invenção rosiana do narrador e de uma nova linguagem corresponde assim plenamente ao 
verdadeiro desafio do romance de formação: ser um laboratório para o diálogo social”. Antes 
de Bolle, vários críticos já haviam se manifestado a respeito daquele “novo idioma” criado por 
Guimarães Rosa, alguns inclusive citados por Bolle (ver: BOLLE, 2004, p. 399).

Já o romance de Curral de serras (1980)  embora também tenha tido boa recepção pela 
crítica, estagnou na segunda edição, desse modo não obteve sucesso semelhante ao de Guimarães 
Rosa, porém acerca da estilística gameiriana Lima e Dias asseveram:

A estilística gameriana balança entre três pilares da sua arquitetura verbal: a liberalizante, 
dialógica e integrada. Exemplificando: a liberalizante, em Curral de serras, é a manifestação 
linguística predominante no que chamaríamos de regionalistas finisseculares; a dialógica é 
a que ourtoga na expressividade psíquica da narradora a fala do matuto; a integrada é a que 
nota as minudências da região no seu rico vocabulário, muitas vezes estilizado nas criações 
verbais, nas imagens, nas analogias e, notadamente, na projeção visualizada da composição 
do solo, dos campos, dos chapadões e ermos distantes (LIMA e DIAS, 2001, p. 7).
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Nesta passagem, os autores nos chamam a atenção, sobretudo, no que diz respeito 
ao vocabulário estilizado nas criações verbais, o que nos remete ao estilo rosiano adotado em 
Grande sertão: veredas.

Com ausência de capítulos, as duas obras, versam sobre a temática sertaneja. Em ambas, 
os personagens narradores são senhores que através de um discurso rememorado, melancólico, 
repleto de uma espécie de saudosismo, narram suas vidas do tempo em que eram jovens, 
lutadores que atravessavam os sertões, cada um em sua Região, em busca de seus objetivos. 
Venceram lutas, adoeceram, perderam a memória, recuperaram-na. Perderam seus amores, 
mas eles estão fortemente vivos em suas memórias. Cada discurso é destinado a um interlocutor 
passivo, versando sobre um amor reprimido. Há, ainda, um embate constante entre o bem e o 
mal; a maneira pela qual o sertanejo resolve os conflitos, sobretudo por meio da violência. Esta 
e o misticismo religioso tornam-se os pontos mais convergentes dessas duas obras. Embora haja 
semelhança no percurso do enredo, os finais de cada conflito tomam rumos equidistantes.

Importante ressaltar que há entre os dois romances uma distância temporal e real de 
vinte e quatro anos de afastamento entre um e outro. No entanto, é possível perceber com 
clareza como um está espelhado no outro, uma vez que os conflitos, como já exposto aqui, 
apresentam certas semelhanças, embora com desfechos diferentes.

AMOR, ÓDIO E VINGANÇA
Proximidades e distanciamentos das mulheres sertanejas

Antes de dar início ao estudo comparado é importante ressaltar o modo de vida da 
mulher, sobretudo, as imposições a ela destinadas pela sociedade envolvente mais imediata. Ser 
mulher é motivo bastante para receber rótulos e estigmas, o que faz muitas delas tornarem-se 
resignadas e aceitarem o tratamento dado a elas como normal. Fato tão corriqueiro em todas as 
regiões do Brasil, porém, de modo mais enfático no sertão nordestino, onde ainda se conservam 
os moldes da tradição colonialista. 

Nos tempos passados, a mulher sertaneja, sobretudo aquela de família abastada, devia 
primar pela moral e pelos “bons costumes”, a fim de conservar intacto o nome da família. De 
acordo com Miridan Falci, referindo-se às nordestinas, “a elas certos comportamentos, posturas, 
atitudes e até pensamentos foram impostos, mas também viveram o seu tempo e o carregaram 
dentro delas” (FALCI, 2015, p. 241). Até meados do século passado, a mulher, especialmente 
a sertaneja, era preparada desde muito cedo para o casamento. A partir de doze anos a menina 
começava a receber orientações da mãe: “para que a moça tivesse um comportamento moderado 
e repleto de solicitude, “para poder casar”, inculcavam na vida feminina a noção da valorização 
da vida matrimonial e, ao mesmo tempo, imprimiam-lhe uma profunda angústia, caso ela não 
viesse a contrair casamento antes dos 25 anos de idade” (FALCI, 2015, p. 256).

No entanto, observa-se que essa imposição não se limita às mulheres do sertão do 
Nordeste, mas às brasileiras de modo geral, tanto em ambiente urbano como rural. Segundo 
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Lygia Fagundes Telles, quando, na década de 1940, anunciou aos pais que queria cursar Direito 
no Largo de São Francisco, a mãe retrucou: “Todo homem tem medo de mulher inteligente, 
filha [...]”. E ainda que isso “iria afastar os pretendentes, quem quer mulher que sabe latim?” 
(TELLES, 2015, p. 670). Dessa forma, infere-se que para a sociedade urbana dos anos 1940, a 
mulher deveria colocar-se em situação inferior ao homem, sobretudo aquelas que pretendiam 
constituir família. 

Sob essa perspectiva de comportamentos, posturas e atitudes é que analisamos as 
personagens Diadorim e Isabela, que são mulheres sertanejas, protagonistas dos romances Grande 
sertão: veredas (1956), de João Guimarães Rosa, e Curral de serras (1980), de Alvina Gameiro, 
respectivamente. Através de uma leitura intertextualizada em torno das duas sertanejas nota-
se o quanto elas se aproximam, são fortes e corajosas, lutam com bravura, porém rendem-se 
ao amor no sentido de permitirem que esse sentimento brote em seus corações. São elas que 
despertam seus homens para o amor, e, desse modo tornam-se a causa do sofrimento deles.

A personagem feminina de Grande sertão: veredas (1956), Diadorim, integra a jagunçagem 
disfarçada de homem. Poderosa, destemida, valente, tão habilidosa no uso de uma faca, e por 
essa façanha, se destaca entre os jagunços. O disfarce de homem ela utiliza desde sua infância 
ou adolescência, quando Riobaldo, também criança ou recém-adolescente, a encontra pela 
primeira vez, porém julga tratar-se de um menino como ele3. Naquele primeiro encontro, 
Diadorim o convida para juntos atravessarem o Rio São Francisco em uma canoa. A partir 
daquele momento começa a paixão de Riobaldo por Diadorim.

Mas eu olhava esse menino, com um prazer de companhia, como nunca por ninguém eu 
tinha sentido. Achava que ele era muito diferente, gostei daquelas finas feições [...] O 
menino tinha me dado a mão para descer o barranco. Era uma mão bonita, macia e quente, 
agora eu estava vergonhoso, perturbado (ROSA, 2001, p. 119).

A inquietação de Riobaldo julga-se que seja pelo fato de que, sendo ele homem, desejar 
junto a si a companhia de outro homem não era normal. Além disso, parece que havia nele um 
sentimento dúbio sobre a identidade do menino Reinaldo: [...] “a fala, o jeito dele, imitavam de 
mulher. Então, era aquilo?” (ROSA, 2001, p. 124). Diante da dúvida, o herói rosiano, em alguns 
momentos, repudiava seus sentimentos, pois como homem gosta de mulher, era somente com 
mulher que pretendia ter relações sexuais. O amor de Riobaldo por Diadorim era tanto que 
chegou a sonhar que ele(a) passava por debaixo do arco-íris, e, de acordo com a crença popular, 
quem passa por baixo do arco-íris muda de sexo. 

É ela, Diadorim, a responsável pelo conflito emocional de Riobaldo. Esse embate 
vivido por ele pode ser dividido em duas categorias: amor e preconceito. O amor é intenso e 
verdadeiro, ela corresponde; porém, nenhum deles tem coragem para tomar qualquer iniciativa. 
O preconceito aqui entendido é a não aceitação de um homem, sobretudo um jagunço, ter 

3 Diadorim, que para o bando de jagunços é Reinaldo, na verdade, é Maria Deodorina da Fé Bittancourt Marins, filha de Joca 
Ramiro, chefe da jagunçagem. Somente a sós com Riobaldo é que pode ser chamado(a) de Diadorim.
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liberdade para amar outro homem. Riobaldo reprime seus sentimentos, pois ele próprio não 
consegue aceitar-se na condição de homoafetivo.

Enigmática e dona de uma valentia incomum para uma mulher, Diadorim conduz o 
jovem Riobaldo ao perigo e motiva-o a ser corajoso: “Carece de ter coragem. Carece de ter 
muita coragem” (ROSA, 2001, p. 124-125). Simultaneamente, o rapaz sente prazer e medo 
deixando-se levar pela paixão avassaladora que o domina. Diadorim, por sua vez, demonstra 
corresponder aos sentimentos de Riobaldo através do olhar e de poucos e leves toques. Porém, 
ao se sentir muito próxima dele, afasta-se, fazendo o jogo de avançar e recuar, deixando o 
rapaz a ponto de enlouquecer por causa desse frenesi, dessa loucura aos seus olhos. A fixação de 
Diadorim era poder bravamente vingar a morte do pai.

Mais ao norte, em outro sertão, agora em terras nordestinas, está Isabela, da trama 
ficcional Gameiriana, a única herdeira e administradora de uma grande fazenda. Trata-se de uma 
jovem mulher que, com dureza e voz firme, administra sua fazenda, mas também traz em si a 
delicadeza e o romantismo de uma mulher apaixonada. Dona Branca, conforme é chamada por 
seus empregados, quando ainda muito jovem presenciou a morte trágica do pai, do único irmão 
ainda menor de idade, e de um funcionário da fazenda, consequência de um desentendimento 
grave entre dois empregados que envolveu os patrões e resultou em tragédia. 

Conforme a narrativa feita por Pulquério a Rogato, a tragédia começa a partir da 
chegada de um novo funcionário que tinha a qualidade de ser excelente no trabalho, mas em 
contrapartida era um incorrigível criador de conflitos. Até que um dia se desentende gravemente 
com Evaristo, o ferreiro, um dos mais antigos moradores da fazenda. Isabela, que ainda era uma 
menina, viu sua família ser dizimada e desde então começa a fazer uso de arma:

Só sei que ia chegando e avistei a Branca, quase mocinha, abraçada com um trabuco, 
dando recado de balas desentaladas, com dança de sacolejo. No chão do terreiro, umas 
quinze braças em distante da varanda, semeados na sangueira, s’schava seu Servusdei; o 
velho Evaristo e o rapazinho seu Doroteu. Mais adiante, uns quinze passos, caia por terra 
o Corujão, debaixo de balas certas, qu’enquanto no pente teve carga, a moça fez a arma 
vomitar lampejo de fogo e fumaça. A pois não foi que o assassino do cafuz acabou três 
homens a faca e, vendo a moça aparecer d’arma em punho, marchou de carreira certa, p’ra 
liquidar também ela? Porém, topou mulher valente, despachada nem ver macho, e recebeu 
tanta bala que virou foi paliteiro[...] ninguém sobrou p’ra contar como se forjou a questão 
do causo (GAMEIRO,1989, p. 100). 

A história pregressa de Isabela, aqui mencionada, tem o propósito de expor os motivos 
que a levaram, tão jovem, a cometer um crime e a ser tão rígida nas suas decisões. Conforme 
afirma a narrativa, Isabela é muito severa com seus funcionários, tanto que todos eles são tristes, 
cabisbaixos e pouco falam. Esse fato é o que incomodou Rogato ao chegar à fazenda.

E qu‘estúrdias maneiras s’apresentavam os viventes encurralados no tal lugar (...). Todos 
de boca em surrão e olhares de través, ou nas frestas encomendadas, por um tiquinho, nos 
baixos das capelas das vistas (...). E eu sem descobrir o mistério de que a dona fazia uso, 
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por trazer o ror de homens em sistema de caparoeira. Labutavam era d’escravos, sem saídos 
de lamúria, mas sem gasto de alegria, o trabalho no firme correndo em marcha batida, sem 
engrazar divertimento (GAMEIRO, 1989, p. 45).

 
A rigidez de Isabela não se limita ao tratamento dado aos seus funcionários. A moça, 

apesar de muito jovem, já é viúva, pois não se conformando com as intrigas que chegavam 
aos seus ouvidos foi a mandante do assassinato de seu primeiro marido, motivada por uma 
crise de ciúmes. Podemos reconhecer em Isabela dupla personalidade: uma, a caracteriza como 
decidida, destemida e repressora; de posse de uma arma de fogo é capaz de matar sem piedade 
para defender uma causa. A outra, frágil, delicada, recatada, romântica e apaixonada, deseja ser 
esposa, e, portanto, vive a procurar um homem para consigo se casar. 

Até aqui, muita proximidade entre as sertanejas de Gameiro e de Rosa. Porém, elas 
se distanciam nos quesitos afetividade e sexualidade, sendo que Diadorim, embora apaixonada, 
não foi capaz de declarar seus sentimentos a Riobaldo, e tampouco operou para permitir que, 
por iniciativa dele ou mesmo dela, o amor fosse consumado. Então, em uma troca de tiros com 
Hermógenes, Diadorim é ferida de morte, dando fim ao sonho do jagunço Tatarana – apelido 
de Riobaldo no bando de jagunços – de se unir a quem amava, embora sem aceitar bem o fato 
de estar apaixonado por outro “igual” a ele.

Já Isabela, uma vez apaixonada por Rogato, não só fez a corte, como também declarou 
seu amor, arrastou o rapaz ao ato sexual e consequentemente ao casamento. Depois de alguns 
dias sem se falarem, em vista de uns desentendimentos entre os dois, Rogato recebe o seguinte 
aviso: “Vá s’aprontando, seu Valente4, que a Branca mandou avisar de dar passagem por aqui, 
p’ra sair com vosmecê, em antes de meia hora”. (GAMEIRO, 1989, p. 87). Conforme avisado, 
a jovem chegou, mas sequer o cumprimentou, apenas fez sinal inclinando a cabeça e ambos 
saíram a passeio. Ela à frente em seu bem tratado cavalo. Ele um pouco atrás montado no Brisa. 
Afastados da casa grande, ao reconhecer que o rapaz não iria tomar qualquer iniciativa fez sinal 
para que se aproximasse e os dois ficaram muito próximos, olhando fixamente um para o outro. 
Rogato, rememorando a cena revela: “Dentro de mim tinha um açude, gemendo p’ra quebrar 
parede e acabou arrebentando duma vez, que natureza de amor e d’água tem igualmente forças 
irmãs [...] Aí não pastoreei mais meu capricho” (GAMEIRO, 1989, p. 88). Certo é que o rapaz 
também estava apaixonado, mas lutava contra toda afeição pela patroa, uma vez que, conforme 
imaginava, ela tinha sido a mandante do assassinato de irmão gêmeo que tanto buscava. No 
entanto, depois de muito relutar confessa:

Caí nos braços de d. Isabela, tomei foi conta da boca e dali fui me perdendo, desenxergando 
tropeço, que pudesse me deter [...], queria era de todo o coração sucumbir naquele 
desfalecimento que me chamava p’ra vida e dava entrada p’ra morte (GAMEIRO, 1989, p. 
88).

4 Valente é o nome pelo qual era chamado na fazenda de Isabela, pois quando lá chegou apresentou-se com o codinome de Rogato 
Valente, porém seu nome é Marcelo dos Andrades Cajazeira.
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 A partir desse momento, Isabela começa os preparativos do matrimônio, tudo isso sem 
perder o recato e o respeito de mulher sertaneja. De acordo com Barbosa (2015, s. p.), “mesmo 
com toda a violência, Isabela não deixa de ser feminina, mulher, sabendo ser sedutora a ponto 
de fazer o novo capataz se apaixonar por ela [...]”. A moça sabe o que quer e luta arduamente 
para conseguir seus intentos. Para marido, primeiro veio o Lino que ela fez o vaqueiro ir ‘caçar’. 
“Ele chegou aqui comigo, do mesmo sistema do senhor” (GAMEIRO, 1989, p. 65-66). Se com 
o primeiro não deu certo, mandou que o vaqueiro encontrasse outro, e foi assim que Rogato 
adentra a fazenda e o coração de Isabela. A jovem fazendeira, dona de si e de sua lei, faz aquilo 
que acha conveniente para ser uma sertaneja digna de respeito.

Diadorim, ao morrer, leva consigo a possibilidade de um encontro carnal com Riobaldo. 
Já Isabela permanece viva, com um filho no ventre concebido antes do casamento. O filho é o 
fio de esperança de um possível reencontro com Rogato. As duas personagens possuem alguns 
aspectos semelhantes, embora o final seja trágico para uma e esperançoso para a outra – tanto 
aos olhos dos leitores como aos de seus co-protagonistas.

O problema de Riobaldo, ao que parece, é sentir-se apaixonado por um homem, mas na 
verdade sua atração é voltada para a delicadeza feminina disfarçada atrás das vestes do “jagunço” 
Diadorim. Psicologicamente abalado e fisicamente enfermo, depois da morte de seu amor, o 
chefe do bando refugiou-se em seus pensamentos. Após recuperar-se da enfermidade, quis ficar 
só por um bom tempo com sua dor, e pediu a Otacília, sua noiva, um tempo. 

Declarei muito verdadeiro e grande o amor que eu tinha a ela; mas que, por destino anterior, 
outro amor, necessário também, fazia pouco eu tinha perdido. O que confessei. E eu, para 
nojo e emenda, carecia de uns tempos. Otacília me entendeu, aprovou o que eu quisesse 
(ROSA, 2001, p. 619).

Queria resguardar-se em seu luto, sofrendo muito pela morte de Diadorim, no entanto, 
sendo ainda noivo de Otacília, casou-se com ela.

Ela tinha certeza de que eu ia retornar à Santa Catarina, renovar; e trajar terno de sarjão, 
flor no peito, sendo o da festa de casamento. Eu fui, com o coração feliz, por Otacília eu 
estava apaixonado. Conforme me casei, não podia ter feito coisa melhor, como até hoje ela 
é minha companheira (ROSA, 2001, p. 619).

Conforme havia prometido, casa-se, como deve fazer o homem do sertão, segundo suas 
crenças. Riobaldo via em Otacília o perfil de uma mulher para ser a esposa, daí a resguardou 
com o noivado e o pedido de casamento. Já em Nhorinhá, a prostituta, via somente a realização 
da satisfação sexual.  

Assim também faz Rogato, que, depois de ter relações sexuais com Isabela, achou 
que deveria se casar para fazer valer sua honra de sertanejo. A história de Riobaldo tem um 
desfecho que não é dos piores, posto que não teve um final feliz com Diadorim, mas o tem com 
Otacília. Com essa última, ele partilha o seu cotidiano, mas Diadorim é tema recorrente em 
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suas memórias de homem velho. De seu passado de lutas, de um amor não vivido restaram-lhe 
ainda os sonhos.

Já a história de Rogato e Isabela, conforme já exposto, não se finda com o término da 
narrativa. O casal não está junto fisicamente, mas ele alimenta o sonho de reencontrá-la. Ao 
regressar da fazenda de Isabela, ele se fecha em seu próprio mundo, mergulhado no trabalho e 
imerso em seus pensamentos, nutrindo o amor que deixou fincado em rincão pernambucano. 
Por conseguinte, suas horas de folga do trabalho pesado são dedicadas aos devaneios, cujo centro 
é Isabela. Reflete longamente sobre sua vida e seu amor, quer revê-la, mas ao lembrar-se da 
morte do irmão, sendo ela a mandante do crime, desfalece.

O ápice de tanto sofrimento que o fez perder totalmente a sanidade mental foi o 
choque que sentiu ao ver seu irmão gêmeo, considerado morto, em casa depois de muitos anos 
desaparecido e sem mandar notícias. Gastou muito tempo à procura desse irmão e ao chegar à 
fazenda de Isabela, juntando as poucas informações dadas a ele com as conclusões feitas a partir 
das situações que ele próprio vivenciara e, desse modo, concluíra que o marido de Isabela que 
ela mandou matar por causa de uma crise de ciúmes era seu irmão gêmeo, o Lino. 

Foi por esse motivo que Rogato abdicou de viver com Isabela, casados e apaixonados 
como demonstravam estar. O orgulho ferido foi maior; abandonou a esposa na noite de núpcias, 
no entanto não teve coragem suficiente para deixá-la morta, conforme sua intenção pedia. 
Apenas deu-lhe remédio para dormir o tempo suficiente para que ele pudesse fugir. Acobertado 
por Pulquério, o mesmo que o fez chegar até aquela fazenda, o herói parte em retirada rumo 
à fazenda Muçambê, de sua propriedade, nas proximidades da cidade de Corrente, no sul do 
Piauí, onde mais tarde receberá a visita de um jovem médico muito interessado no relato da 
vida pregressa daquele senhor, fazendo indagações e anotações que, ao final, se revelará como 
seu filho, fruto do amor com Isabela.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Convém elucidar, por fim, que as personagens femininas das tramas em referência 
apresentam algumas semelhanças, o que nos permitiu pensar na possibilidade de haver um 
imbricamento entre elas. Por esse motivo é que nos respaldamos em Nitrini (2010) e Carvalhal 
(2010), em seus estudos acerca da intertextualidade, uma vez que é possível ao leitor, ao ler Curral 
de serras (1980), se já leu Grande sertão: veredas (1956), remeter-se à obra rosiana, considerando 
que nos dois romances depara relacionamentos impossíveis marcados pela violência, o espaço 
tipicamente do sertão, e sobretudo o papel das mulheres nas suas condições de sertanejas em 
suas lutas, suas dores e seus amores. Do primeiro romance, a mulher não se permite chegar à 
consumação do seu amor, embora demonstre seu afeto, reprime-se, motivada pela ideia fixa de 
vingar a morte do pai, Joca Ramiro, até que em uma luta é ferida de morte, fato que ultimou 
seus anseios carnais bem como o desejo de Riobaldo de unir-se a ela na intimidade. Nesse ponto 
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há um distanciamento entre essa e a outra sertaneja, uma vez que essa é ousada e luta para a 
concretização de seu amor.

Isabela mandou um funcionário seu sair à busca de um homem que possuísse alguns 
atributos exigidos por ela. Ao receber o rapaz em sua fazenda fez a corte, seduziu, arrastou o 
rapaz ao ato sexual e tomou todas as providências para a realização da cerimônia do casamento. 
Contrariando os costumes de seu espaço geográfico e de sua época, casou-se; porém, manteve-
se recatada – o que conservou o respeito conquistado por todos. Contudo, não teve um final 
feliz, uma vez que o esposo a abandonou na noite de núpcias.
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RESUMO
Clube da luta, de Chuck Palahniuk, é atravessado por várias críticas ao consumismo desenfreado bem como ao 
controle da liberdade dos indivíduos pelos valores morais consagrados e hierarquizados. Assim, a não-fixidez 
dos valores somada ao apreço pela diferença, característicos da pós-modernidade, reflete-se na representação 
da sociedade contemporânea, bem como nos personagens-narradores dessa obra. A partir disso, o objetivo 
desta pesquisa é compreender como a multivocalidade empresta pistas para o entendimento sobre a formação 
do alterego Tyler Durden. Fundamentando este trabalho, são utilizados os seguintes teóricos: Benjamin (1985), 
Santiago (2002), Bakhtin (2013) e Prado (2011). Em O narrador: considerações sobre a obra de Nikolai Leskov, 
Benjamin aborda sobre o declínio da narrativa em virtude da baixa na faculdade de intercambiar experiências 
somada às ideologias da burguesia propagadas pela forma romance. Santiago, em O narrador pós-moderno, delineia 
o narrador pós-moderno, opondo-se ao narrador tradicional. Bakhtin, em O romance polifônico de Dostoiévsky e 
seu enfoque na crítica literária, aborda sobre a polifonia, como uma multiplicidade de vozes equipolentes. Por fim, 
em A constituição do personagem-narrador pós-moderno, Prado explana sobre os encaixes pós-modernos de focos 
narrativos. As conclusões apontam para a existência da deambulação, técnica de encaixe pós-moderno de foco 
narrativo advinda do contexto pós-utópico em que o alterego Tyler também configura-se como um segundo 
narrador. Como um segundo narrador, Tyler tem mais força dentro da narrativa, tanto como personagem 
quanto como narrador. A multivocalidade permite que Tyler se autodefina, procurando, na inconclusibilidade 
do romance, a sua não objetificação.
Palavras-chave: Tyler Durden; personagem-narrador; deambulação; multivocalidade.

ABSTRACT
The Chuck Palahniuk’s novel, Clube da Luta, has been doing some discusses unlimited consumerism and control 
of people’ freedom by further moral mainstream and prestigious. Then, the biggest characteristics of post-
modernity are the variable of moral values and overvalue difference by everyone and these characterizes 
the contemporary society representation and those characteristics are outstanding in the Palahniuk’s novel, 
mainly in characters-narrators. After that, the objective this research is comprehension how character-
narrator representation show us direction for understanding about alter ego complexity of Tyler Durden. 
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For development, this research had used some critics about theme, such as Walter Benjamin (1985), Silviano 
Santiago (2002), Mikhail Bakhtin (2013) and Thiago Martins Prado (2011). In O narrador: considerações sobre a 
obra de Nikolai Leskov, Benjamin postulate about look down of narrative by virtue of lack exchange of experience 
and in addition bourgeoisie ideology development by novel form. Santiago in O narrador pós-moderno, project the 
post-modernity narrator and compare to traditional narrator. Bakhtin, in O romance polifônico de Dostoiévsky e seu 
enfoque na crítica literária, postulate about polyphony as multiplicity of equal ideas. The last one, in A constituição 
do personagem-narrador pós-moderno, Prado explanation about post-modern changes of narrative aspects. As 
result, this research there is not great concern, techniques post-modern change of narrative aspect that the 
alter ego, Tyler Durden, also configured as second narrator. As second narrator, Tyler has more predominance 
inside narrative aspects, as much as character and narrator. Many ideas allow that Tyler build yourself, searching 
in the not conclusion of novel, his not comprehension.
Keywords: Tyler Durden; Character-narrator; Deambulação; Many ideas.

INTRODUÇÃO

Clube da luta, do americano Chuck Palahniuk, lançado em 1996, apresenta a história 
de um jovem que trabalhava como coordenador de recall e Tyler Durden, seu alterego. Esse 
romance é permeado por, principalmente, críticas ao consumismo desenfreado e ao controle 
da liberdade dos indivíduos pelos valores morais consagrados e hierarquizados.  Além disso, são 
tratados temas como a violência, a destruição dos padrões estéticos, etc.

 A partir dessa conjuntura, instauram-se, nessa obra, elementos característicos à literatura 
pós-moderna, como o apreço pela diferença e a presença de um desfecho suspenso. Levando em 
consideração essas circunstâncias, surgiram indagações acerca do narrador de tal obra e chegou-
se ao questionamento: como a multivocalidade empresta pistas para o entendimento sobre a 
formação do alterego (Tyler Durden) em Clube da luta?

Para tanto, a hipótese que norteou esta pesquisa é a de que ao mesmo tempo que 
o personagem-narrador é “ele”, ele é “outro” (Tyler)4. Desse modo, Tyler também pode ser 
considerado narrador do romance, já que ele é uma criação imaginária do personagem-narrador 
e diversas vezes “fala pela boca” desse outro personagem. Assim, pode-se admitir que, em Clube 
da luta, há uma técnica de narrativa encaixada, os encaixes pós-modernos de focos narrativos.

Tal hipótese foi explorada em duas etapas: primeiro, investigam-se as particularidades 
do narrador que se estabelece no romance e, segundo, analisa-se como se dá a técnica de encaixe 
pós-moderno de focos narrativos. Fundamentando tal pesquisa, têm-se:  Walter Benjamin (1985), 
Silviano Santiago (2002), Mikhail Bakhtin (2013) e Thiago Martins Prado (2011). Com base 
nisso, foi traçado um breve panorama sobre as teorias de Benjamin, em O narrador: considerações 
sobre a obra de Nikolai Leskov e Santiago, em O narrador pós-moderno, que caracterizam tipos 

4 Utiliza-se neste trabalho o conceito de personagem-narrador ao invés de narrador-personagem por compreender como 
personagens todos os participantes do mundo narratário. Segundo Prado (2011) “[...] essas narrativas múltiplas [narrativas encaixadas] 
induzem-nos a desconsiderar toda a parafernália já descrita sobre o foco narrativo e toda a variada tipologia que define e classifica 
personagens, porque, no fundo, ela conduz à concepção de que o criador, o escritor, o narrador, o leitor, o narratário e o crítico fazem 
parte da representação narrativa (e das suas dobraduras ou desdobramentos) como personagens”. (PRADO, 2011, p. 78)
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distintos de narradores, para entender o personagem-narrador e seu alterego. Posteriormente, 
examinou-se a polifonia, a partir de Bakhtin, em O romance polifônico de Dostoiévsky e seu enfoque 
na crítica literária, para embasar a discussão sobre a multivocalidade, presente em Clube da luta. 
Em seguida, apresentaram-se as condições para a existência de uma narrativa encaixada pós-
moderna, segundo Prado, em A constituição do personagem-narrador pós-moderno, para entender o 
tipo de encaixe existente no romance.

Isso posto, a relevância desta pesquisa reside na possibilidade de aumentar a compreensão 
tanto da sociedade contemporânea por meio dos conflitos instaurados em Clube da luta, quanto 
da teoria da narrativa depreendendo os narradores presentes no romance. É importante 
salientar que, nessa obra, a não-fixidez dos valores e o apreço pela diferença, característicos da 
pós-modernidade, refletem-se na representação da sociedade contemporânea bem como nos 
personagens-narradores que derivam uma variação a ser estudada pela teoria da narrativa.

1. O NARRADOR DE CLUBE DA LUTA: PARTICULARIDADES

O narrador de Clube da luta não extrai a si da ação narrada – tal como é definido 
o narrador pós-moderno por Santiago (2002). Apesar de experienciar as ações, ele não as 
transmite no seu sentido mais pleno, assim como defende Benjamin (1985), em O narrador: 
considerações sobre a obra de Nikolai Leskov. Ao contrário, perde-se o caráter utilitário e subtrai-se 
o bom conselho – o que, desse modo, aproxima-o de algumas características do narrador pós-
moderno estudado por Santiago (2002), em O narrador pós-moderno. 

Em verdade, tanto as teorias de Benjamin quanto as de Santiago que caracterizam tipos 
diferentes de narradores são insuficientes para dar conta do personagem-narrador de Clube da 
luta e da formação de seu alterego (Tyler). No texto supracitado, Benjamin (1985) explana sobre 
o declínio da narrativa em virtude da baixa na faculdade de intercambiar experiências por conta 
dos traumas advindos da guerra. Segundo esse filósofo, os traumas da guerra, juntamente com as 
ideias da burguesia, consolidaram a forma romance, que segrega o escritor e o leitor – práticas 
de partilha de valores por meio de contação de histórias que antes eram compartilhadas em 
comunidade tomaram um caráter individual, solitário. Além do romance, outro fator apontado 
pelo teórico para o declínio da narrativa é a difusão da informação, pois a multiplicidade de 
informações não é sinônimo de riqueza de histórias narráveis: “[...] quase nada do que acontece 
está a serviço da narrativa, e quase tudo está a serviço da informação. Metade da arte narrativa 
está em evitar explicações” (BENJAMIN, 1985, p. 203).

Em defesa da arte de narrar, da faculdade de intercambiar experiências, Benjamin 
destaca dois tipos de narrador. O primeiro é o narrador viajante (o marinheiro comerciante): 
“ ‘Quem viaja tem muito que contar’, diz o povo, e com isso imagina o narrador como alguém 
que vem de longe” (BENJAMIN, 1985, p. 198); o segundo é o narrador sedentário (o camponês 
sedentário): “[...] também escutamos com prazer o homem que ganhou honestamente sua 
vida sem sair do seu país e que conhece suas histórias e tradições” (BENJAMIN, 1985, p. 198-
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199). Esse teórico sustenta ainda que, “O narrador retira da experiência o que ele conta: sua 
própria experiência ou a relatada pelos outros. E incorpora as coisas narradas à experiência dos 
seus ouvintes” (BENJAMIN, 1985, p. 201). Dessa forma, prima-se pela moral da história, pelo 
conselho extraído da contação.

Por outro lado, Santiago opõe-se às ideias benjaminianas sobre o narrador. Esse 
ensaísta, rechaçando e distanciando-se desse narrador tradicional ao apreciar contos de 
Edilberto Coutinho, caracteriza o narrador pós-moderno a partir de duas hipóteses de trabalho. 
A primeira diz respeito sobre o caráter de repórter, de espectador do narrador: “[...] o narrador 
pós-moderno é aquele que quer extrair a si da ação narrada” (SANTIAGO, 2002, p. 45). Já a 
segunda hipótese trata sobre a qualidade de ficcionista desse narrador. Segundo Santiago (2002, 
p. 46), “[...] o narrador pós-moderno é o que transmite uma ‘sabedoria’ que é decorrência da 
observação de uma vivência alheia a ele, visto que a ação que narra não foi tecida na substância 
viva da sua experiência”. Dessa maneira, Santiago acredita que o narrador pós-moderno seria 
o narrador por excelência, pois, apesar de extrair-se da participação direta da ação, é capaz 
de dar “autenticidade” à matéria narrada, utilizando-se da verossimilhança, das construções de 
linguagem, produtos da lógica interna da narrativa.

 Com isso, no movimento de distanciamento do narrador tradicional, o narrador 
pós-moderno abandona o bom conselho e a moral da história, presentes nesse primeiro. Isso se 
justifica, já que, conforme Santiago (2002, p. 46) “A informação não transmite essa sabedoria 
porque a ação narrada por ela não foi tecida na substância viva da experiência do narrador”. Ou 
seja, o caráter utilitário da narrativa de aconselhar, comungar valores e comunidade pela moral 
(herança das histórias orais), que é valorizado por Benjamin, é desacreditado por Santiago.

Isso posto, reforça-se que ambas as teorias discutidas acima não abarcam o personagem-
narrador de Clube da luta, tampouco são suficientes para entender a formação de seu alterego. O 
personagem-narrador dessa obra de Palahniuk não é um narrador tradicional, como descrito por 
Benjamim (1985), todavia também não é um narrador pós-moderno, tal qual Santiago (2002) 
delineia. Mesmo não se extraindo da matéria narrada, já que diz estar relatando acontecimentos 
de sua vida, o personagem-narrador desse romance não se enxerga detentor de uma sabedoria, 
eximindo sua narrativa da finalidade de aconselhar o outro e, muito menos, transmite a narrativa 
em seu sentido mais pleno – ia permitir laços comunitários de trocas de experiências baseadas 
na tradição das histórias –, como propunha Benjamin. 

De modo igual, a sabedoria proveniente do conselho, finalidade e caráter utilitário do 
narrador tradicional, também não está presente nesse romance. Isso é justificável pela própria 
construção da lógica interna da narrativa. Tanto o personagem-narrador quanto Tyler, seu 
alterego, propõem justamente a revisão (e até destruição) da hierarquização dos valores morais 
padrão – ser dono de uma “sabedoria”, que seria transmitida por meio de um “conselho”, iria 
contra a convicção ideológica desses personagens.

Ainda divergindo do narrador tradicional, o personagem que narra Clube da luta não 
busca valores amparados numa coletividade. Para Benjamin (1985), a transmissão de experiências 
fortaleceria os valores da comunidade e aperfeiçoaria a arte de narrar. Entretanto, no romance 
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citado, não há a crença na exemplaridade moral. Apesar disso, Tyler declara que somente em 
meio a um grupo – o clube da luta – que fortaleça os princípios de elogio à liberdade, bem 
como o prazer em rebater a opressão da moral imperativa e a exploração do mercado é que se 
pode entrar nas fissuras do discurso verticalizado (Estado, Família, Mídia, Moral e Mercado). 
Sobre isso, o personagem-narrador explica:

Você não se sente tão vivo em nenhum outro lugar do jeito que se sente no clube da luta [...] 
O clube da luta não tem a ver com ganhar ou perder as lutas. E não tem a ver com palavras. 
Você vê um cara vir aqui pela primeira vez e a bunda dele parece um massa de pão branca. 
Quando o vê aqui seis meses depois, ele parece esculpido em madeira maciça. Esse cara 
acredita que pode lidar com qualquer coisa. Aqui há barulhos e grunhidos igual na academia, 
mas o clube da luta não tem a ver com ficar bonito. (PALAHNIUK, 2012, p. 60-61)

A partir disso, constata-se que esses homens estão se reencontrando como comunidade, 
mas não para falar de uma exemplaridade moral. Eles se reconhecem enquanto grupo porque 
todos eles são tratados como lixo pela sociedade e estão reconhecendo que a sociedade e eles 
mesmos são o próprio lixo. Com isso, essas reuniões para lutar não diz respeito a nenhuma 
exemplaridade moral, e sim ao entendimento de que a destruição e o rechaço aos mandos da 
sociedade os une. 

Ademais, a teoria sobre o narrador pós-moderno também difere no narrador encontrado 
em Clube da luta no que diz respeito à alteridade. Para Santiago (2002), o narrador pós-moderno 
é aquele que “[...] se interessa pelo outro (e não por si) e se afirma pelo olhar que lança ao 
seu redor, acompanhando seres, fatos e incidentes (e não por um olhar introspectivo que cata 
experiências vividas no passado)” (SANTIAGO, 2002, p. 50). Assim, esse narrador/repórter 
valoriza a diferença que está presente no outro, pois acredita que as experiências do outro são 
mais ricas, mais empolgantes, mais emocionantes. De modo distinto, o narrador do romance de 
Palahniuk olha para dentro encontrando essa diferença dentro dele mesmo – seu alterego Tyler. 

Adoro tudo a respeito de Tyler Durden, sua coragem e inteligência. Sua energia. Tyler é 
engraçado, charmoso, forte e independente, e os homens olham para ele e esperam vê-lo 
no comando de seus mundos. Tyler é capaz e é livre, e eu não. (PALAHNIUK, 2012, p. 217)

No avanças da narrativa, esse narrador descobrirá que o diferente, as experiências 
ricas e empolgantes estão dentro de si (como potência e risco de renovação de seus próprios 
comportamentos e ideias) e, igualmente, podem ser vividas, ao invés de só observadas. Contudo, 
ele só pode vivenciar essa alteridade quebrando os padrões morais fixados e o controle das 
vontade, fruto das ideologias do consumo desenfreado. 

Devido a insuficiência das teorias de Benjamin (1985) e Santiago (2002) para a 
compreensão do narrador de Clube da luta e a formação de seu alterego, é pertinente valer-se 
dos trabalhos de Mikhail Bakhtin sobre polifonia. Ao discorrer sobre a polifonia, Bakhtin, em 
O romance polifônico de Dostoiévsky e seu enfoque na crítica literária (2013), explica, que a polifonia 
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é, precisamente: “[...] a multiplicidade de consciências equipolentes e seus mundos que aqui se 
combinam numa unidade de acontecimento, mantendo a sua imiscibilidade” (BAKHTIN, 2013, 
p. 5). Indo mais a fundo, Bakhtin (2013) ainda afirma que é no romance polifônico que o autor 
deixa de criar escravos mudos e passa a criar pessoas livres, “[...] capazes de colocar-se lado a 
lado com seu criador, de discordar dele e até rebelar-se contra ele” (BAKHTIN, 2013, p. 4). Ou 
seja, a polifonia equivale à libertação do indivíduo na narrativa.

Com base nisso, encontram-se, nos estudos de Bakhtin, pistas para começar a 
compreender o personagem-narrador, além de depreender como a multivocalidade apresenta 
vestígios que corroboram para o entendimento sobre a formação do alterego de Clube da luta. 
Dessa forma, o olhar do personagem-narrador do romance citado volta para dentro de si 
próprio, imerso em alteridade. E como abismo em si, encontra referência na multiplicidade de 
vozes e de consciências independentes, características do romance polifônico. É essa consciência 
do “outro” – mesmo o outro estando dentro de si, como em Clube da luta – que possibilita a 
existência de múltiplas vozes e consciências independentes, contraditórias na maioria das vezes, 
que não dependem do autor para existir. Essa “independência” da autoria, segundo Bakhtin 
(2013), dá-se porque as próprias personagens acabam se definindo nos diálogos – o autor torna-
se um regente da narrativa, mas que não interfere nela. 

De modo igual, a incerteza sobre a experiência vivida, a dúvida sobre o acontecido, 
as informações incompletas presentes no romance analisado podem ser entendidos também 
como a presença da multivocalidade polifônica. Conforme Paulo Bezerra (2012, p. 191), em 
Polifonia, pertencem à categoria de polifônico “[...] os conceitos de realidade em formação, 
inconclusibilidade, não acabamento”, características que divergem da modalidade do romance 
monológico. Em Clube da luta (2012), a inconclusibilidade, bem como a dúvida ou a incerteza, 
citadas anteriormente, são pistas que levam à revelação de que Tyler é um alterego do 
personagem-narrador. 

Mas você alugou uma casa. E tinha um emprego. Dois empregos.
– Peça seus cheques cancelados no banco – Tyler diz. – Aluguei a casa em seu nome [...]
– E sobre os trabalhos, bom, por que acha que está tão cansado? Não é insônia, caramba. Assim 
que dorme eu assumo e vou trabalhar, vou ao clube da luta e tudo o mais. (PALAHNIUK, 
2012, p. 207-208)

Além disso, essas pistas são pertinentes ao próprio projeto de enfrentamento de Tyler 
à moral padrão e à exploração pelo mercado. Com isso, ele procura não produzir verdades 
absolutas, questionando valores que estabilizam e promovem ordem à sociedade e à narrativa.

Dessa maneira, enquanto consciência independente, o personagem-narrador e Tyler 
(seu alterego) coexistem, em um mesmo corpo, mas sendo absolutamente diferentes – enquanto 
Tyler busca o aumento de sua potência por meio da destruição das ideologias de controle, 
seu “criador” viveu por muito tempo uma vida pautada no consumismo desenfreado e sendo 
escravo dos princípios morais hierarquizados. Isso ocorre, segundo Bezerra (2012, p. 192), pois 
o autor tem a possibilidade de “[...] recriar a riqueza dos seres e caracteres humanos traduzida 
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na multiplicidade de vozes da vida social, cultural e ideológica representada”. É esse desejo 
da coexistência do “eu” e do “outro” livres, independentes e não objetificados – por mais que 
sejam tradução de vontades e discursos dispersos ou integrados na sociedade – que caracteriza 
o romance polifônico e que Clube da luta explora como potência de formação de alteridades 
dentro do próprio indivíduo narrador.

2. A NARRATIVA ENCAIXADA EM CLUBE DA LUTA: DEAMBULAÇÃO

Diferente de outras técnicas de narrativas encaixadas, os encaixes pós-modernos de 
focos narrativos, de acordo Thiago Martins Prado (2011), em A constituição do personagem-narrador 
pós-moderno, surgem da descrença em um sistema de salvação, no fim de uma visão heroica e 
na busca de alternativas para o fim das utopias. Assim sendo, é necessário se desencaixar para 
poder se desapegar da escravidão e aprisionamento dos julgamentos morais padrões, levando 
em consideração as demandas políticas – responsáveis pelas identidades móveis e negociáveis.

De acordo com Prado (2011), essas técnicas de narrativas encaixadas podem ser 
de três tipos: deambulação (o foco narrativo muda para outro personagem-narrador, mas 
depois retorna para o personagem-narrador anterior); substituição (o foco narrativo de um 
personagem-narrador é substituído por outro, mas, diferente da deambulação, o foco narrativo 
não volta para o personagem-narrador anterior); e interiorização (nessa técnica de encaixe, 
um foco narrativo de um personagem-narrador é interiorizado em outro, aos moldes de uma 
boneca russa). A possibilidade da diversidade de focos narrativos, como supracitado, é advinda 
da necessidade do atendimento às variadas demandas políticas, à busca de uma alteridade e 
reafirma o caráter móvel das identidades na pós-modernidade.

Isso posto, é pertinente relacionar as condições em que surgem os encaixes pós-
modernos de focos narrativos com os conflitos instaurados em Clube da luta. Ao perder todas as 
crenças em um sistema de salvação, o sujeito que está narrando o romance “cria” um alterego, a 
partir do qual buscará alternativas para o fim de suas utopias. 

A primeira vez que me encontrei com Tyler eu estava dormindo.
Eu estava cansado, enlouquecido e apressado e sempre que embarcava em um avião eu 
desejava que ele caísse. Tinha inveja das pessoas morrendo de câncer. Odiava minha vida. 
Estava cansado e entediado do meu trabalho e da minha mobília e não conseguia ver um 
jeito de mudar as coisas. (PALAHNIUK, 2012, p. 215)

Tyler corresponde à quebra no ciclo da ilusão da falsa completude, perfeição e satisfação 
em que o seu “criador” vivia. O alterego faz ele ver que o elogio à liberdade pode também estar 
presente na perda de todas as esperanças, na destruição – seja de ideologias ou da própria 
estética corporal.

Tendo em vista as características das técnicas de narrativas encaixadas na pós-
modernidade, é possível encontrar dois personagens-narrador em Clube da luta. O primeiro, 
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um personagem-narrador que não é nomeado e inicia a narração no romance e o segundo, 
Tyler Durden, alterego do anterior, o qual assume a narrativa diversas vezes e “fala pela boca” 
do primeiro personagem-narrador. O personagem-narrador que não tem seu nome citado no 
romance é descrito como um indivíduo acomodado com a vida razoavelmente “perfeita” para 
os padrões consumistas que tinha (emprego bom, carro bom, apartamento mobiliado com as 
últimas tendências). Todavia Tyler tinha um nome e sobrenome, além de ser caracterizado físico 
e psicologicamente com maior precisão.  Enquanto o outro personagem-narrador é descrito a 
partir dos bens materiais que tem, seu alterego é pormenorizado com base em suas próprias 
particularidades: inteligência, coragem, energia, força, graça, charme, independência, liberdade 
são algumas das características atribuídas a Tyler pelo personagem-narrador não nomeado.

Assim, é possível constatar que as diferenças nos modos como esses personagens-
narrador são descritos é resultado da própria alteridade instaurada no romance: o padrão – 
representado pelo personagem-narrador que não é nomeado – não tem necessidade de ser 
caracterizado, pois já é de conhecimento de todos; contudo a diferença (Tyler) precisa ser mais 
esmiuçada para opor-se ao padrão e porque também o incomum não é de conhecimento geral.

Dessa forma, admitindo que os dois personagens supracitados são narradores do 
romance, a técnica de encaixe pós-moderno do foco narrativo, a partir dos estudos de Prado 
(2011), presente em Clube da luta é a deambulação – técnica em que o foco narrativo sai de 
um personagem-narrador, vai para outro personagem-narrador, mas depois retorna para o 
primeiro. Em diversas passagens do romance, o personagem-narrador que inicia a narração no 
romance afirma: 

É isso que Tyler quer que eu faça.
Estas são as palavras de Tyler saindo da minha boca.
Sou a boca de Tyler.
Sou as mãos de Tyler. (PALAHNIUK, 2012, p. 193)

Com isso, seja nesses momentos que Tyler “fala pela boca” do personagem-narrador, 
seja quando Tyler sussurra no ouvido dele o que ele deve falar ou ainda quando Tyler fala o 
que ele deveria dizer em determinadas situações, Tyler também está assumindo o papel de 
personagem-narrador, entretanto a narração sempre volta para o primeiro personagem-
narrador. Para compreender os efeitos dessa técnica de encaixe narrativos na construção dos 
personagens, cabe ilustrar a seguinte passagem de Prado (2011, p. 72-73):

Em geral, essa técnica desafia a realização dos tipos ou a fixidez de caracteres para os 
personagens. Estruturalmente, isso se explica porque o encaixe como método de construção 
da narrativa proporciona olhares dos personagens que, inevitavelmente, devem refletir as 
camadas da narração como num movimento de troca que busca mais manifestar a alteridade 
que a reduzir pelo foco do mesmo.

O fragmento citado ainda justifica as diferenças entre os dois personagens-narrador 
assinaladas na caracterização dos mesmos – o padrão representado pelo personagem que inicia 
a narração do romance, opondo-se a alteridade traduzida por Tyler.
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Ademais, o modo como a deambulação dos focos narrativos aparece em Clube da luta 
promove uma multivocalidade que dá pistas para a compreensão da formação do alterego no 
romance. Antes de descobrir que Tyler é seu alterego, o outro personagem-narrador dá indícios 
em sua fala que, posteriormente, culminará em tal revelação: “Sei disso porque Tyler sabe disso” 
(PALAHNIUK, 2012, p. 10), ou “A pessoa que sou no clube da luta não é a mesma que meu 
chefe conhece” (PALAHNIUK, 2012, p. 57), ou ainda “Agora não tenho certeza se Tyler é um 
sonho. Ou se sou parte de um sonho dele” (PALAHNIUK, 2012, p. 172). 

Desse modo, como Bakhtin (2013) já havia afirmado, a multivocalidade oportuniza a 
consciência do “outro”, e é justamente no percurso da tomada de consciência de Tyler como 
seu oposto que esse personagem-narrador junta as pistas e descobre que o “outro” é ele mesmo. 

Em todo esse percurso, Tyler se apresenta com mais força na narrativa, tanto como 
narrador – “falando pela boca”, ele tem maior controle da narrativa, tanto que os outros 
personagens enxergam, ouvem, seguem e amam apenas Tyler – quanto como personagem – ele 
tem nome e sobrenome, além de ser mais caracterizado. Logo, a força de Tyler tem tamanha 
proporção que acaba por anular seu “criador”, que era apenas mais um controlado pelos valores 
morais padrões e pelas ideologias do mercado.

Essa força de Tyler ainda aparece no desfecho – suspenso, assim como Prado (2011) 
afirma que ocorre em todas as narrativas com técnicas de encaixe pós-moderno de foco 
narrativo – do romance. No final da narrativa, quando o personagem-narrador está em um 
hospício por conta de todos os atos ilícitos que ele (enquanto Tyler) cometeu, um enfermeiro, 
membro do clube da luta, diz: “Sentimos sua falta, senhor Durden [...] Esperamos ansiosos 
pela sua volta” (PALAHNIUK, 2012, p. 257). Ou seja, a criação imaginária do personagem-
narrador é quem faz falta às pessoas, é quem é ansiosamente aguardado. Com isso, a descoberta 
de que Tyler é sua “criação” juntamente com sua internação, que deveriam encaminhar para o 
desaparecimento de Tyler, mostra apenas o quão potente e independente seu alterego é – Tyler 
ganha mais autonomia ainda sobre ele.

Assim, a autonomia que Tyler tem em relação a seu próprio “criador” (ou, quem sabe, 
até mesmo sobre Palahniuk) é possível por conta da polifonia presente no romance. Pois, como 
visto anteriormente, Bakhtin (2013) argumenta que os autores começaram a criar seres livres 
que, falando, se autodefinem – numa multiplicidade de vozes, conflitantes, mas equipolentes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Assim, na tentativa de responder como a multivocalidade empresta pistas para o 
entendimento sobre a formação do alterego de Clube da luta, é interessante antes observar que, 
no narrador desse romance, a vivência da experiência por si só não dá credibilidade à matéria 
narrada. Isso ocorre porque o narrador tem alucinações, dispõe algumas cenas de um jeito 
incompleto, tem um alterego etc. – o que acaba gerando dúvidas sobre se realmente esses fatos 
ocorreram, ou se ocorreram da maneira como foi narrada. Igualmente, a “autenticidade” do 
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romance de Palahniuk advém, como Santiago (2002) já havia salientado na caracterização do 
narrador pós-moderno, das construções de linguagem e da lógica interna da narrativa.

Além disso, o narrador não nomeado segue um caminho oposto ao apreciado por 
Santiago (2002) quanto ao trato sobre a diferença. Esse personagem-narrador busca e encontra 
a alteridade dentro dele mesmo, mas só pode vivenciá-la com a destruição dos dogmas morais 
e mercadológicos. Ademais, em Clube da luta, não há uma exemplaridade moral como Benjamin 
(1985) defendia, apenas o reconhecimento do modo como os participantes do clube eram 
invisíveis à sociedade e a constatação de que isso os une.

Essa reunião dos excluídos fortalece a descrença em um sistema de salvação. Como 
alternativas para o fim dessa utopia, o personagem-narrador busca Tyler e o clube da luta, assim 
como fazem os outros participantes dessas lutas. Tyler materializa também o desmoronamento 
da ilusão da falsa completude que, por exemplo, um emprego ou o consumismo desenfreado 
podem representar.

E, a partir desse contexto pós-utópico, a oposição entre o padrão (personagem-narrador 
“criador” de Tyler) e a diferença (Tyler, a “criatura”) concretiza-se na deambulação, técnica de 
encaixe pós-moderna de foco narrativo em que Tyler também configura-se como um segundo 
narrador. O romance começa sendo narrado pelo “criador” de Tyler, mas várias vezes sua “criação” 
assume a narração e o controle da vida do primeiro, anulando-o. Como um segundo narrador, 
Tyler tem mais força dentro da narrativa tanto como personagem quanto como narrador. Tal 
alteridade advém das identidades móveis, não afeitas à moralização, atentando a uma demanda 
política de representatividade das diferenças, como Prado (2011) explicou.

Da mesma forma, a polifonia, exposta por Bakhtin (2013), também ajuda a compreender 
a formação desse alterego. A multiplicidade de vozes presentes no romance evidencia as 
consciências equipolentes, que se autodefinem, procurando, na inconclusibilidade do romance, 
a não objetificação dos personagens.

Com isso, escolher o que e quando evidenciar, deixar pistas que podem caminhar para 
múltiplas interpretações, falar por meio dos silenciamentos ou mostrar algo por meio das vendas 
são algumas das estratégias que corroboram para as construções de linguagem escolhidas pelos 
personagens-narradores para narrar esse romance e servem também para distingui-los.

Todos esses recursos supracitados que o alterego Tyler Durden utiliza são pertinentes ao 
seu projeto de destruição das ideologias de mando e controle: não produzir verdades absolutas. 
Assim, Tyler toma as rédeas da sua vida, da vida de seu “criador” e da narrativa, se autodefinindo 
e se tornando sujeito com um discurso de potência advindo da própria invisibilidade.
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A TEORIA DO DESEJO MIMÉTICO, 
DE RENÉ GIRARD, APLICADA À OBRA 

QUINCAS BORBA DE MACHADO DE ASSIS
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RESUMO
Este artigo se propõe a analisar a obra Quincas Borba, de Machado de Assis, sob a ótica da teoria do desejo 
mimético. A hipótese mimética,formulada e desenvolvida por René Girard, tem como escopo o desejo 
assim como a sua origem mimética e centralidade na reflexão a respeito da condição humana.Para Girard, 
o desejo nunca é binário, mas sempre triangular. Logo, há sempre a presença, admitindo-se ou não, de um 
modelo/mediadorentre o sujeito e o objeto de desejo. Deste modo, o objetivo é mostrar como essa natureza 
mimética do desejo, sobretudo quando não admitida a mediação, influência as relações, decisões e conflitos 
vivenciados pelas personagens na obra. Em vista disso, este artigo busca abordar essas ligações miméticas, tal 
quais osdesdobramentos e insatisfações decorrentes destas em Quincas Borba. A presente pesquisa caracteriza-se 
como bibliográfica. Para tanto, é feita a seleção de alguns momentos da narrativa bem como o uso dos seguintes 
autores: Barbieri (2003), Candido (1995), Girard (2009), Prado (1964).
Palavras-chave: Machado de Assis; Verdade Romanesca; Desejo Mimético.

ABSTRACT
This study proposes to analyze the work Quincas Borba, by Machado de Assis, from the point of view of the theory 
of mimetic desire. The mimetic hypothesis, formulated and developed by René Girard, has as its scope the 
desire as well as its mimetic origin and centrality in the reflection on the human condition. For Girard, desire is 
never binary, but alwaystriangle shaped . Therefore, there is always the presence, admitted or not, of a model / 
mediator between the subject and the object of desire. Thus, the objective is to show how this mimetic nature of 
desire, especially when not allowed mediation, influences the relationships, decisions and conflicts experienced 
by the characters in the work. In view of this, this article seeks to address these mimetic connections, such as 
the unfoldings and dissatisfactions resulting from them in Quincas Borba. The present research is characterized 
as bibliographical. To do so, the selection of some moments of the narrative is made as well as the use of the 
following authors: Barbieri (2003),Candido (1995), Girard (2009), Prado (1964).
Keywords: Machado de Assis; Truth Romanesca; Mimetic Desire.
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1.  INTRODUÇÃO

Há muito tempo foi estabelecida a relevância do conceito de mimese para a compreensão 
das relações humanas e organização da sociedade, assim como para estudos e produções literárias 
de diferentes épocas. Sabe-se que, a formação do homem como ser social se dá através da relação 
com outros sujeitos, devido à mimese e seu caráter imitativo, representativo e cognitivo. Isto é, 
no que se refere à cognição, o ser humano aprende por imitação e, para tanto, adota modelos. 
Nesse sentido, René Girard em Mentira Romântica e Verdade Romanesca destaca a centralidade do 
desejo e sua natureza imitativa. Para Girard, não existe desejo espontâneo, ou seja, o desejo é 
sempre fruto de mediação, formando, assim, uma complexa relação triangular. Logo, Girard 
designa duas formas opostas de encarar a natureza mimética do desejo: a mentira romântica e a 
verdade romanesca. A primeira perspectiva, mentira romântica, diz respeito ao desejo direto e 
espontâneo, visão característica de uma mentalidadeingênua que admite a existência do chamado 
“amor à primeira vista”. Por seu turno, a verdade romanesca relaciona-se diretamente com a 
imitação de modelos, sendo o desejo despertado não mais pelo objeto, mas pelo mediador. 
Nesse sentido, enquanto a primeira forma obscurece a natureza mimética do desejo, devido 
à omissão do mediador, a segunda lida com esse mimetismo reconhecendo a função definitiva 
deste último na origem e continuidade do desejo.

No que se refere à natureza da mediação, Girar distingue dois tipos: a mediação externa 
e a mediação interna. No primeiro não há confronto entre sujeito e mediador, uma vez que a 
mediação geralmente é reconhecida de forma pacífica pelo sujeito ou a distância espiritual, 
assim como a diferença de interesses entre ambos não tende a desencadear conflitos. Por sua 
vez, no segundo tipo, o modelo encontra-se não só bem próximo ao sujeito como também pode 
ser considerado como um possível obstáculo entre este e o objeto desejado. Nesse sentido, 
Girard (2009, p.33) afirma:

Falaremos de mediação externa quando a distância é suficiente para que as duas esferas de 
possíveis, cujo centro está ocupado cada qual pelo mediador e pelo sujeito, não estejam em 
contato. Falaremos de mediação interna quando essa mesma distância está suficientemente 
reduzida para que as duas esferas penetrem com maior ou menor profundidade uma na 
outra.

Destarte, nesse segundo tipo de mediação, o mediador tende a passar de modelo para 
rival do sujeito. É na mediação interna que ocorrem os conflitos e a violência desencadeada pelo 
desejo mimético. Logo, quando a violência originada pela mediação interna chega a um ponto 
alarmante, o mecanismo do bode expiatório entra em ação como uma alternativa para solução 
dos conflitos, sacrificando-se, nesse caso, um único membro do grupo para que a ordem social 
possa ser reestabelecida.

Os conceitos estabelecidos por René Girard são essenciais para compreensão 
da organização e relações sociais, bem como para auxiliar na leitura e apreciação das obras 
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tradicionais e dos romances modernos. A partir da noção de Verdade Romanesca estabelece-
se a real natureza do desejo, isto é, admite-se o seu caráter essencialmente mimético a partir 
da imitação e adoção de modelos. Assim, “a divindade do mediador está no âmago do gênio 
romanesco” (GIRARD, 2009, p.103).

Os autores produtores de Verdade Romanesca reconhecem, transparentemente, a 
influência de outros autores em suas obras, assim como a natureza imitativa do desejo. Como 
exemplo, podemos destacar Machado de Assis,que dialoga com toda a tradição ocidental. 
Machado vale-se de grandes autores, além de citar textos clássicos, como a Bíblia, Dante e 
Shakespeare, o que pode ser observado na seguinte passagem de Quincas Borba:

Esses sonhos iam e vinham. Que misterioso Próspero transformava assim uma ilha banal em 
mascarada sublime? “Vai, Ariel, traze aqui os teus companheiros, para que eu mostre a este 
jovem casal alguns feitiços da minha feitiçaria.” As palavras seriam as mesmas da comédia; a 
ilha é que era outra, a ilha e a mascarada. Aquela era a própria cabeça do nosso amigo; esta 
não se compunha de deusas nem de versos, mas de gente humana e prosa de sala. Mais rica 
era. Não esqueçamos que o Próspero de Shakespeare era um duque de Milão; e eis aí, talvez, 
por que se meteu na ilha do nosso amigo. (ASSIS, 2008, p. 84)

Machado estabelece, ainda, um diálogo particular entre literatura e filosofia. Em 
Quincas Borba, assim como em outras produções literárias do autor, podemos observar essa 
relação literário-filosófica.

No que se refere ao desejo mimético na obra, podemos encontrar tanto a presença 
de mediação externa, em relaçãoàinfluência de outros autores, como de mediação interna 
entre as suas personagens. Em vista disso, a teoria girardiana nos possibilita a interpretação das 
relações desencadeadas pelo desejo mimético, assim como as consequências dos distintos tipos 
de mediação. 

2. O DESEJO MIMÉTICO NAS PERSONAGENS EM QUINCAS BORBA

A obra Quincas Borba, de Machado de Assis, conta a história de Rubião, um professor que 
faz amizade com Quincas Borba, um filósofo que já aparecera como personagem em Memórias 
Póstumas de Brás Cubas. Ao contrário desta última, a narração de Quincas Borba é em terceira pessoa. 
Durante a maior parte da narrativa, o narrador distancia-se para acompanhar as personagens, 
porém em muitos momentos este se aproxima e dialoga com o leitor. Nesse aspecto, podemos 
observar a relevância do narrador para constituição e compreensão do enredo da obra. Logo, 
“o narrador é uma das armas, uma das riquezas do romance, possibilitando ao autor dizer com 
maior clareza, se assim o desejar, aquilo que a própria trama dos acontecimentos não for capaz 
de exprimir” (PRADO, 1964, p.86).

Após a morte de Quincas Borba, narrada logo nos primeiros capítulos, Rubião tornou-
se o seu herdeiro universal. Porém, a herança veio acompanhada de uma condição: cuidar do 
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outro Quincas Borba, isto é, o cachorro que levava o mesmo nome do filósofo.Recebida a 
herança, Rubião decidiu mudar-se para o Rio de Janeiro, conhecendo, aindadurante a viagem, 
Cristiano Palha e Sofia, casal que se comprometeu a acompanhá-lo na corte e a cuidar dos 
interesses do recente capitalista. A aproximação entre ambos deu-se tal como podemos observar 
na seguinte passagem:

Na estação de Vassouras, entraram no trem Sofia e o marido, Cristiano de Almeida e Palha. 
Este era um rapagão de trinta e dois anos; ela ia entre vinte e sete e vinte e oito. Vieram 
sentar-se nos dois bancos fronteiros ao do Rubião, acomodaram as cestinhas e embrulhos 
de lembranças que traziam de Vassouras, ondetinham ido passar uma semana; abotoaram o 
guarda-pó, trocaram algumas palavras, baixo. Depois que o trem continuou a andar, foi que 
palha reparou na pessoa do Rubião, cujo rosto, entre tanta gente carrancuda ou aborrecida, 
era o único plácido e satisfeito. Cristiano foi o primeiro que travou conversa, dizendo-lhe 
que as viagens de estrada de ferro cansavam muito, ao que Rubião respondeu que sim; para 
quem estava acostumado a costa de burro, acrescentou, a estrada de ferro cansava e não 
tinha graça; não se podia negar, porém, que era um progresso. (ASSIS, 2008, p.31).

Esse encontro foidecisivo para o desenrolar da trama. Com o avanço do diálogo entre o 
casal Palha e Rubião, este por ingenuidade acabou por confessar o motivo que o trazia à corte: 
a herança que tinha acabado de receber do amigo falecido, enfatizando o fato de ser o herdeiro 
universal da fortuna:

– Tenho que cuidar primeiro de um inventário – murmurou finalmente.
– O senhor seu pai?
– Não, um amigo, um grande amigo, que se lembrou de fazer-me seu herdeiro universal.
– Ah!
– Universal. Creia que há amigos nesse mundo; como aquele, poucos. Aquilo era ouro. E 
que cabeça! Que inteligência! Que instrução! Viveu doente os últimos tempos, donde lhe 
veio alguma impertinência, alguns caprichos. Sabe, não? Rico e doente, sem família, tinha 
naturalmente exigências... Mas ouro puro, ouro de lei. Aquilo quando estimava, estimava 
de uma vez. Éramos amigos, e não me disse nada. Vai um dia, quando morreu, abriu-se o 
testamento, e achei-me com tudo. É verdade. Herdeiro universal! Olhe que não há uma 
deixa no testamento para outra pessoa. Também não tinha parente. O único parente que 
teria, seria eu, se ele chegasse a casar com uma irmã minha, que morreu, coitada! Fiquei só 
amigo, mas, ele soube ser amigo, não acha?
– Seguramente – afirmou o Palha.
Já os olhos deste não brilhavam, refletiam profundamente. Rubião metera-se por um mato 
cerrado, onde lhe cantavam todos os passarinhos da fortuna; regalava-se em falar da herança; 
confessou que não sabia ainda a soma total, mas podia calcular por longe...
(ASSIS, 2008, p.33).

Podemos observar, nessa passagem, que a atitude ingênua de Rubião acabou por despertar 
o interessede Palha em relação aos seus bens herdados. Este visualizou logo a possibilidade 
que tinha a sua frente de ascender socialmente. Porém, na medida em que se aproximavam a 
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inexperiência de Rubião não permitiu que este visse outra relação senão a amizade espontânea 
de Palha e sua esposa Sofia.

Com a convivência, Rubião passou a estimar e espelhar-se, cada vez mais, em seu 
novo amigo da alta sociedade. Logo no início da narrativa, percebemosa influência de Palha nas 
vontades de Rubiãoem relação a certos objetos e decisões:

Prata, ouro, eram os metais que amava de coração; não gostava de bronze, mas o amigo 
Palha disse-lhe que era matéria de preço, e assim se explica esse par de figuras que aqui está 
na sala, um Mefistófeles e um Fausto. Tivesse, porém, de escolher, escolheria a bandeja,– 
primor de argentaria, execução fina e acabada. O criado esperava teso e sério. Era espanhol; 
e não foi sem resistência que Rubião o aceitou das mãos de Cristiano; por mais que lhe 
dissesse que estava acostumado aos seus crioulos de Minas, e não queria línguas estrangeiras 
em casa, o amigo Palha insistiu, demonstrando-lhe a necessidade de ter criados brancos. 
Rubião cedeu com pena. O seu bom pajem, que ele queria pôr na sala como um pedaço da 
província, nem o pôde deixar na cozinha, onde reinava um francês, Jean; foi degradado a 
outros serviços. (ASSIS, 2008, p.17-18).

Nesse aspecto, percebemos a mediação de Cristiano Palha em relação a determinadas 
escolhas de Rubião. Ao longo da narrativa essa mediação intensificou-se de modo que Rubião 
passou a desejar, vigorosamente, a bela Sofia, mulher de Cristiano Palha. Presenciamos, nesse 
momento, o desejo mimético, isto é, o surgimento do desejo triangular entre as personagens. 
Para Girard, o que desperta o interesse nas pessoas é o interesse de outras pessoas, ou seja, há 
sempre a presença de um mediador que estimula umdos vérticesdo triângulo. Há um “desejo 
segundo o Outro que se opõe ao desejo segundo Si próprio” (GIRARD, 2009, p. 27). Isso nos 
explica o fato de Rubião sempre ceder e adotar as sugestões de Palha, assim como desejar os 
objetos por este desejados.

 Logo, presenciamoso nascimento do desejode Rubião por Sofia nos seguintes 
momentos:

Rubião tinha vexame, por causa de Sofia; não sabia haver-se com senhoras. Felizmente, 
lembrou-se da promessa que a si mesmo fizera de ser forte e implacável. Foi jantar. 
Abençoada resolução! Onde acharia iguais horas? Sofia era, em casa, muito melhor que 
no trem de ferro. Lá vestia a capa, embora tivesse os olhos descobertos; cá trazia à vista os 
olhos e o corpo, elegantemente apertado em um vestido de cambraia, mostrando as mãos 
que eram bonitas, e um princípio de braço. Demais, aqui era a dona da casa, falava mais, 
desfazia-se em obséquios; Rubião desceu meio tonto. (ASSIS, 2008, p.33).

Jantou lá muitas vezes. Era tímido e acanhado. A frequência atenuou a impressão dos 
primeiros dias. Mas trazia sempre guardado, e mal guardado, certo fogo particular, que 
ele não podia extinguir. Enquanto durou o inventário, e principalmente a denúncia dada 
por alguém contra o testamento, alegando que o Quincas Borba, por manifesta demência, 
não podia testar, o nosso Rubião distraiu-se; mas a denúncia foi destruída, e o inventário 
caminhou rapidamente para a conclusão. Palha festejou o acontecimento com um jantar em 
que tomaram parte, além dos três, o advogado, o procurador e o escrivão. Sofia tinha nesse 
dia os mais belos olhos do mundo. (ASSIS, 2008, p.34).
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O desejo de Rubião tendeu a intensificar-sepela presença do mediador, uma vez que o 
desejo do outro funciona, nesse sentido, como definidor do valor imanente do objeto desejado. 
Nesse sentido, o que despertou o desejo de Rubião não foi o objeto em si, mas a influência do 
mediador. Logo, podemos observar que é ao Palha que Rubião deve o seu desejo por Sofia.

Ao refletir sobre a situação, Rubião atormentava-se pelo fato de sentir-se atraído pela 
mulher de Cristiano, o que nos é apresentado pelo seguinte monólogo:“Mas que pecado é este 
que me persegue?”, pensava ele andando. “Ela é casada, dá-se bem com o marido, o marido é 
meu amigo, tem-me confiança, como ninguém... Que tentações são estas?” (ASSIS, 2008, p.34).

Porém, os efeitos da mediação de Palha fizeram com que Rubião perdesse aos poucos 
o controle da situação e com o tempo a primeira impressão continuou a intensificar-se. Deste 
modo, percebemos que o que teve inicio com uma simples admiração evoluiu logo para algo 
mais intenso. Nesse sentido, Girard(2009) afirma: “Todo desejo segundo o Outro, por nobre 
e inofensivo que nos pareça em seus primórdios, arrasta pouco a pouco a sua vítima às regiões 
infernais.” (p. 131). Assim, na medida em que o sujeito sofre a interferência da mediação, este 
perde, em certa medida, o controle de suas vontades. 

Observamos que durante a narrativa Rubião passou a desejar Sofia cada vez mais 
vigorasamente, chegando ao ponto de iludir-se sobre a possível reciprocidade desta em relação 
ao seu desejo. Daí a alternação dos monólogos: “É tão bonita! E parece querer-me tanto! Se 
aquilo não é gostar, não sei o que seja gostar. Aperta-me a mão com tanto agrado, com tanto 
calor... Não posso afastar-me; ainda que me deixem, eu é que não resisto.” (ASSIS, 2008, p.34). 
Percebemos, nesse momento, a continuidade da evolução do desejo de Rubião no decorrer da 
narrativa.

Embora o sujeito alimentasse essa ilusão da natureza autônoma do seu desejo, o objeto 
de desejo, isto é, Sofia, como já frisamos, não possuía papel definidor no desejo de Rubião. 
Nesse sentido, “eis o pecado original do mimetismo: como aprendo a comportar-me a partir da 
reprodução de comportamentos já existentes, sou levado, consciente ou inconsciente, a adotar 
modelos e a segui-los como se fossem expressões do meu desejo autônomo” (GIRARD, 2009, 
p.18).

Deste modo, concluímos que o limiar desse desejo ficoua cargo da proximidade do 
mediador. Logo, “à medida que cresce o papel do metafísico no desejo, o papel do físico decresce. 
Quanto mais o mediador se aproxima, mais a paixão se intensifica e mais o objeto se esvazia de 
qualquer valor concreto” (GIRARD, 2009, p.111). Assim, percebemos o aumento do interesse 
pelo objeto devido à proximidade e, sobretudo, ao próprio desejo de Cristiano Palha por Sofia. 
E “é esse mesmo desejo, real ou presumível, que torna esse objeto infinitamente desejável aos 
olhos do sujeito.” (GIRARD, 2009, p. 31).

Todavia, destacamos que Rubião acreditava veemente na espontaneidade de seu desejo 
por Sofia. Assim, “como todas as vítimas da mediação interna, este se convence facilmente de 
que seu desejo é espontâneo, isto é, que ele está enraizado no objeto e somente nele.” (GIRARD, 
2009, p.36). Não obstante, no decorrer da narrativa, Rubião necessitou continuamente do 
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desejo do Outro, assim como do suposto interesse e sugestões de diferentes personagens, para 
que firmasse o seu desejo por Sofia.

Podemos observar a interferência nítida de outras personagens durante a narrativa 
para a acentuação do desejo de Rubião no momento em que há o diálogo entre este e seus 
convidados, Carlos Maria e Freitas, após haver recebido, em sua residência, uma cortesia que 
fora enviada por Sofia:

– Que frutas são?– perguntou Rubião, fechando a carta.
– Morangos.
– Chegaram tarde. Morangos? – repetiu ele sem saber o que dizia.
– Não é preciso corar, meu caro amigo – disse-lhe rindo o Freitas, logo que o criado saiu. –
Estas coisas acontecem a quem ama...
– A quem ama? – Repetiu Rubião corando deveras. – Mas, pode ler a carta, veja...
Ia mostrá-la, recuou e meteu-a no bolso. Estava fora de si, meio confuso, meio alegre; 
Carlos Maria deleitou-se em dizer-lhe que ele não podia encobrir que o mimo era de alguma 
namorada. E não achava que repreender; o amor era lei universal: se era alguma senhora 
casada, louvava-lhe a discrição...
– Mas pelo amor de Deus!– interrompeu o anfitrião.
– Viúva? Estamos no mesmo caso – continuou Carlos Maria – ; a discrição aqui é ainda um  
merecimento. O maior pecado, depois do pecado, é a publicação do pecado. Eu, se fosse 
legislador, propunha que se queimassem todos os homens convencidos de indiscrição nestas 
matérias; e haviam de ir para a fogueira, como os réus da inquisição com a diferença que, 
em vez de sambenito, levariam uma capa de penas de papagaio...
Freitas não podia ter-se com o riso, e batia na mesa, àmaneira de aplauso; Rubião, meio 
enfiado, acudia que não era casada nem viúva... (ASSIS, 2008, p.38-39).

Percebemos, nessa passagem, que a sugestão dos dois convivas tendeu a acentuar o 
desejo de Rubião por Sofia, uma vez que, vendo-se obrigado a confessar que o mimo havia sido 
enviado pela esposa de um amigo, sentiu-se satisfeito com a insinuação de um amor adultero:

Carlos Maria piscou o olho, Freitas interveio dizendo que agora, sim, senhor, estava 
explicado; mas que, a princípio, o mistério, o arranjo da cestinha, o ar dos próprios 
morangos, morangos adúlteros, disse ele, rindo, todas essas coisas davam ao negócio um 
aspecto imoral e pecaminoso; mas tudo ficara acabado.
Tomaram em silêncio o café; depois passaram á sala. Rubião desfazia-se em obséquios, mas 
preocupado. Corridos alguns minutos, estava satisfeito com a primeira suposição dos dois 
convivas, a de um amor adúltero; achou até que se defendera com demasiado calor. Uma 
vez que não dissesse o nome de ninguém, podia ter confessado que era, em verdade, um 
negócio intimo. Mas também podia acontecer que o próprio calor da negativa deixasse 
alguma dúvida no ânimo dos dois, alguma suspeita... Aqui sorriu consolado. 
(ASSIS, 2008, p.39).
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Assim, um simples bilhete foiencarado por Rubião como um convite ao adultério feito 
de maneira indireta por Sofia. No entanto, nos é revelado mais adiante que o mesmo bilhete 
havia sido redigido pelo próprio Palha e Sofia não fez mais que transcrevê-lo e enviá-lo a Rubião 
acompanhado do agrado.

Do mesmo modo, podemos observar que a relação de Cristiano Palha com a sua esposa 
Sofia, ao longo da narrativa, tendia a despertar não só o desejo de Rubião, assim como o interesse 
de outros personagens pela moça. Sofia era uma mulher de exuberante beleza, detalhe que 
seu marido fazia questão de evidenciar na medida em que passava a exibi-la em determinadas 
situações. Observamos avaidade de Palha em relação a sua esposana seguinte passagem:

Ia muita vez ao teatro sem gostar dele, e a bailes, em que se divertia um pouco, mas já 
menos por si que para aparecer com os olhos da mulher, os olhos e os seios. Tinha essa 
vaidade singular, decotava a mulher sempre que podia, e até onde não podia, para mostrar 
aos outros suas venturas particulares. Era assim um Rei Candaules, mais restritopor um 
lado, e, por outro, mais público. (ASSIS, 2008, p.41-42).

Deste modo, “Sofia exibe seus encantos, negaceia diante dos pretendentes e faz que vai 
mas não vai, sempre sob o olhar complacente do marido” (BARBIERI, 2003, p.22). Essa atitude 
particular de Cristiano Palha em relação à Sofia intensificava a admiração e, sobretudo, o desejo 
de Rubião, mostrando que “todo desejo que se exibe pode suscitar e redobrar o desejo de um 
rival” (GIRARD, 2009, p.181). 

Logo, devidoà intensificação de seu desejo, Rubião chegou a declarar-se para Sofia em 
uma determinada ocasião em que se encontravam a sós: 

Rubião lembrou-se de uma comparação velha, mui velha, apanhada em não sei que décima 
de 1850, ou de qualquer outra página em prosa de todos os tempos. Chamou aos olhos 
de Sofia as estrelas da terra, e às estrelas os olhos do céu. Tudo isso baixinho e trêmulo. 
Sofia ficou pasmada. De súbito endireitou o corpo, que até ali viera pesando no braço do 
Rubião. Estava tão acostumada a timidez do homem... Estrelas? Olhos? Quis dizer que não 
caçoasse com ela, mas não achou como dar forma á resposta, sem rejeitar uma convicção 
que também era sua, ou então sem animá-lo a ir adiante. Daí um longo silêncio.
– Com uma diferença – continuou Rubião. – As estrelas são ainda menos lindas que os seus 
olhos, e afinal nem sei mesmo o que elas sejam; Deus, que as pôs tão alto, é porque não 
poderão ser vistas de perto, sem perder muito da formosura... Mas os seus olhos, não; estão 
aqui, ao pé de mim, grandes, luminosos, mais luminosos que o céu...
Loquaz, destemido, Rubião parecia totalmente outro. Não parou ali; falou ainda muito, 
mas não deixou o mesmo círculo de ideias. Tinha poucas; e a situação, apesar da repentina 
mudança do homem, tendia antes a cerceá-las, que a inspirar-lhe novas. Sofia é que não 
sabia que fizesse. Trouxera ao colo um pombinho, manso e quieto, e sai-lhe um gavião, um 
gavião adunco e faminto. (ASSIS, 2008, p.44).

Após o ocorrido, Sofia comentou com o seu marido a ousadia de Rubião, ao passo que 
Cristiano procurou acalmá-la, pois ainda possuía vínculos financeiros com o outro. Rubião, 
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por sua vez, ao resolver declarar-se para Sofia, não levou em consideração as consequências 
que o seu desejo mediado poderia desencadear. Logo, “assim que a influência do mediador se 
manifesta, o sentido do real fica perdido, a capacidade de julgamento, paralisada” (GIRARD, 
2009, p.27). 

Essa relação triangular entre Rubião, Palha e Sofia acabou por afetar direta e 
indiretamente outras personagens no decorrer da narrativa. Assim, na medida em que o desejo 
do sujeito se intensifica, seus efeitos tendem a se expandir para outros sujeitos, uma vez que “o 
desejo metafísico é eminentemente contagioso” (GIRARD, 2009, p.123). À vista disso, houve 
o surgimento de mais vítimas do desejo triangular e, como consequência, a formação de novos 
triângulos. Nesse sentido, D. Tonica, em ocasião da presença de Sofia e Rubião, despertou um 
interesse por este, inicialmente porque já estava à procura de um noivo e logo depois levando 
em consideração o suposto interesse e relação de Sofia com este. Logo, D. Tonica

não tardou em perceber que os olhos de Rubião e os de Sofia caminhavam uns para os 
outros, notou, porém, que os de Sofia eram menos frequentes e demorados, fenômeno que 
lhe pareceu explicável, pelas cautelas naturais da situação. Podia ser que se amassem... Esta 
suspeita afligiu-a, mas o desejo e a esperança mostraram-lhe que um homem, depois de um 
ou mais amores, podia muito bem vir a casar. A questão era captá-lo, a perspectiva de casar 
e ter família podia ser que acabasse de matar qualquer outra inclinação da parte dele, se 
alguma houvesse. (ASSIS, 2008, p. 42-43).

Apesar da constante troca de olhares que ocorria entre os dois, D. Tonica ainda assim 
não mediu esforços para chamar a atenção de Rubião. Não obtendo sucesso em sua tentativa, D. 
Tonica revoltou-se com Sofia ao considerá-la culpada devido ao suposto envolvimento destacom 
Rubião, uma vez que “a força impositiva da ilusão aumenta à medida que a contaminação se 
alastra e o número de vítimas se amplia” (GIRARD, 2009, p.131). Logo, a admiração que a moça 
sentia por Sofia, transformou-se em ódio. Assim, D. Tonica “via nela agora um monstro, metade 
gente, metade cobra, e sentiu que a aborrecia, que era capaz de vingar-se exemplarmente, de 
dizer tudo ao marido” (ASSIS, 2008, p. 48).

Nesse momento, percebemos que Sofia passou, então, de mediadora para rival de D. 
Tonica. Deste modo, “a admiração apaixonada e a vontade de emulação esbarram no obstáculo, 
em aparência, injusto que o modelo opõe a seu discípulo e recaem sobre este último sob a 
forma de ódio impotente (...)” (GIRARD, 2009, p.35). A raiva e o ressentimento de D. Tonica 
persistiram enquanto durou o autoenvenenamento psicológico desta em relação à Sofia. Passado 
a cólera, D. Tonica voltou a si e sentiu-se frustrada em relação as suas expectativas de casar-se 
com Rubião.

Nesse aspecto, percebemosmais uma vez, o papel efetivo do mediador na gênese 
do desejo por um determinado objeto entre as personagens na obra. D. Tonica, assim como 
as demais personagens, encontravam-se, constantemente, realizando a adoção de modelos e 
sofrendo a influência da mediação interna em seus desejos. Deste modo, o autor nos apresenta 
o desejo na obra em uma perspectiva sempretriangular.
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Os autores que produzem Verdade Romanesca, como Machado de Assis, possuem 
uma importância fundamental na definição da natureza mimética do desejo. Com efeito, “só os 
romancistas devolvem ao mediador o lugar usurpado pelo objeto, só os romancistas invertem 
a hierarquia do desejo habitualmente aceita” (GIRARD, 2009, p.38). Logo, podemos observar 
entre as personagens machadianas a presença constante do desejo mediado.

No que se refere ao romancista e a transfiguração do objeto de desejo, o autor destaca 
ainda que “o romancista não se interessa nem pela realidade irrisória do objeto, nem mesmo 
pelo objeto transfigurado, mas pelo processo de transfiguração. O grande romancista sempre 
foi assim” (GIRARD, 2009, p.249). Nesse sentido, nos é colocada à relevância do processo de 
evolução do desejo mimético onde o objeto de desejo tende a ganhar um valor ilusório devido 
à presença da mediação.

A relação triangular central entre Rubião, Palha e Sofia, continuava a instigar outras 
personagens durante a narrativa. Assim, emconsequência disso, Carlos Maria também passou 
a cobiçar a bela Sofia. Era um rapaz jovem, arrogante e galanteador, frequentadorda casa de 
Rubião, porém não possuía em relação ao anfitrião grande consideração. Carlos Maria enquadra-
se, nesse aspecto, na definição de esnobe. O seu interesse por Sofia estava intrinsecamente 
ligado, primeiramente, ao desejo do outro, segundo, a sua própria vaidade. De qualquer forma, 
“o esnobe também é um imitador. Ele copia servilmente o ser de quem ele inveja a origem, a 
fortuna ou o estilo chic” (GIRARD, 2009, p.47). Carlos Maria só desejava Sofia porque esta era 
perceptivelmente desejada por outros durante a narrativa. Assim, “o esnobe não ousa confiar 
em seu juízo pessoal, ele só deseja os objetos desejados por outrem” (GIRARD, 2009, p.47). 

Rubião, ao visitar ao casal Palha após um longo tempo em que se manteve afastado, 
deparou-se com Carlos Maria, que nessa ocasião tecia elogios a Sofia, o que podemos observar 
na seguinte passagem:

Rubião inclinou-se, atravessou o jardim, ouvindo a voz de Carlos Maria, na sala:
– Vou denunciar seu marido, minha senhora; é homem de muito mau gosto.
Rubião parou.
– Por quê? – disse Sofia.
– Tem este seu retrato na sala – continuou Carlos Maria –; a senhora é muito mais bela, 
infinitamente mais bela que a pintura. Comparem, minhas senhoras. 
(ASSIS, 2008, p.69-70)

Logo, Rubião impressionou-se com a naturalidade com que Carlos Maria elogiava 
Sofia. Assim, Rubião passou a desconfiar de um suposto envolvimento existente entre Sofia e 
Carlos Maria e, consequentemente, a sentir ciúme deste, vendo na figura do outro um possível 
obstáculo. Ocorreu, nesse momento, o início de outra rivalidade, agora entre Rubião e Carlos 
Maria. Assim, “não desconfiamos, por exemplo, de que o ciúme e a inveja, tal como o ódio, 
não passam dos nomes tradicionais dados à mediação interna, nomes que escondem de nós, 
quase sempre, sua verdadeira natureza” (GIRARD, 2009, p.35). Deste modo, Rubião passou a 
preocupar-se com o suposto interesse de Carlos Maria uma vez que este apresentava-se como 
uma ameaça.
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A desconfiança de Rubião ganhou forças devido a uma carta de Sofia que, direcionada 
a Carlos Maria, por descuido chegou a suas mãos. Rubião, no entanto, hesitou em abri-la, 
decidindo, enfim, entregá-la diretamente a própria Sofia quando tivesse oportunidade. 
Observamos a decisão tomada, assim como a raiva e ciúme do protagonista em relação a Carlos 
Maria, na seguinte passagem:

“Digo-lhe que achei uma carta, assim e assim”, pensou Rubião, “e antes de lhe dar a carta, 
vejo bem na cara dela, se fica aterrada ou não. Talvez empalideça; então ameaço-a, falo-lhe da 
Rua da Harmonia; juro-lhe que estou disposto a gastar trezentos, oitocentos, mil contos, dois 
mil, trinta mil contos, se tanto for preciso para estrangular o infame...” (ASSIS, 2008, p. 97)

Nesse momento, podemos observar que, ao tomar a decisão deentregar a carta de 
volta a Sofia, Rubião pretendia desvendar a verdade em relação ao suposto envolvimento desta 
com Carlos Maria, caso houvesse em sua expressão ou atitude algo que a denunciasse. Todavia, 
provavelmente Rubião já possuía uma certeza internalizada, derivada de seu ciúme e rivalidade 
com Carlos Maria, do envolvimento entre este e Sofia. Podemos perceber, aqui, que a atitude de 
desconfiança de Rubião reflete a presença de mais um dos efeitos do desejo mimético, isto é, o 
ciúme. Deste modo, nem mesmo quando Sofia procurou defender-se diante da correspondência 
Rubião percebeu a real natureza de seu engano.

Por sua vez, Carlos Maria possuía antes um interesse de vaidade que um interesse 
amoroso em relação à Sofia, de modo que, ao cortejá-la em uma ocasião em que valsava com 
esta, Carlos chegou a descrever um acontecimento falso com o intuito de iludi-la e convencê-la 
de seu desejo. Podemos observar o comportamento de Carlos Maria nos seguintes momentos:

Ao lado dela Carlos Maria não ficava mal. Era um rapaz galhardo, como sabemos, e trazia os 
mesmos olhos plácidos do almoço de Rubião. Não tinha as maneiras súditas, nem as curvas 
reverentes dos outros rapazes; exprimia-se com a graça de um rei benévolo. Entretanto, se, 
à primeira vista, parecia fazer apenas um obséquio àquela senhora, não é menos certo que 
ia desvanecido, por trazer ao lado a mais esbelta mulher da noite. Os dois sentimentos não 
se contradiziam; fundiam-se amos na adoração que este moço tinha de si mesmo. Assim, o 
contato de Sofia era pare ele como a prosternação de uma devota. Não se admirava de nada. Se 
um dia acordasse imperador, só se admiraria da demora do ministério em vir cumprimentá-
lo. (ASSIS, 2008, p.75)

Deixou-se ir; e ambos foram andando calados, calados, calados, até que ele rompeu o silêncio, 
notando-lhe que o mar defronte da casa dela batia com muita força, na noite anterior.
– Passou lá? – perguntou Sofia.
– Estive lá; ia pelo catete, já tarde, e lembrou-me descer à Praia do Flamengo. A noite era 
clara; fiquei cerca de uma hora, entre o mar e a sua casa. A senhora aposto que nem sonhava 
comigo? Entretanto, eu quase que ouvia a sua respiração.
Sofia tentou sorrir; ele continuou:
– O mar batia com força, é verdade, mas o meu coração não batia menos rijamente; – com 
esta diferença que o mar é estúpido, bate sem saber por quê, e o meu coração sabe que batia 
pela senhora. (ASSIS, 2008, p.75).
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Nesta passagem, temos a presença da vaidade e do interesse de Carlos Maria por Sofia. 
A moça, por sua vez, perturbou-se ao ouvir tais palavras. Porém, embora o interesse do Rapaz 
a houvesse impressionadoprofundamente, essa situação não se prolongou por muito tempo 
na narrativa, uma vez que Carlos Maria não se interessava de fato por ela, e toda a investida 
deste, todas as palavras e gestos, tratavam-se apenas de um jogo do rapaz para tentar seduzi-la e 
alimentar sua vaidade. Nesse sentido, percebemos que enquanto Rubião não possuía o controle 
de seu desejo e sofria cada vez mais com as consequências dos desdobramentos deste, Carlos 
Maria agiu de maneira habilidosa e galanteadora, de modo a não prejudicar-se com a situação. 
Percebemos, aqui, a presença de diferentes categorias e níveis do desejo mimético na obra.

Carlos Maria casou-se em seguida com Maria Benedita, prima de Sofia, devido à 
intervenção de D. Fernanda. Cristiano Palha e Sofia foram os primeiros a aparecerem com 
a resolução de que Maria Benedita precisava casar-se, e para eles o noivo ideal para esta seria 
Rubião, uma vez que se casando com a prima de Sofia, este passaria a pertencer definitivamente 
à família.Porém, ao ficar encarregada de tratar do assunto com Maria Benedita, Sofia quando 
decide tocar no assunto com a prima, não revelou o nome do pretendente. Assim,

Sofia não pôde soltar o nome de Rubião. Já uma vez, dissera ao marido havê-lo proposto, 
e era mentira. Agora indo a propô-lo deveras, o nome não lhe saiu da boca. Ciúmes? Seria 
singular eu esta mulher, que não tinha amor aquele homem, não quisesse dá-lo de noivo à 
prima, mas a natureza é capaz de tudo amigo e senhor. Inventou o ciúme de Otelo e o do 
cavaleiro Des Grieux, podia inventar este outro de uma pessoa que não quer ceder o que 
não quer possuir. (ASSIS, 2008, p. 81).

Nesse momento, percebemos a possibilidade da existência do ciúme de Sofia em 
relação a Rubião. Entretanto, podemos observar mais adiante que se tratava mais de uma 
questão de vaidade do que propriamente ciúme. Sofia gostava de ser desejada e bem vista por 
todos, sobretudo por Rubião, de quem recebia muitos mimos, detalhe que podemos observar 
na seguinte passagem:

Rubião não tornou à casa sem comprar um magnífico brilhante, que, na quarta-feira, enviou 
a Sofia, acompanhado de um bilhete de visita, e duas palavras de felicitação.
Sofia estava só, no quarto de vestir, calçando os sapatos, quando a criada lhe entregou o 
pacote. Era o terceiro presente do dia; a criada esperou que ela o abrisse para ver também 
o que era. Sofia ficou deslumbrada, quando abriu a caixa e deu com a rica joia – uma 
ela pedra, no centro de um colar. Esperava alguma coisa bonita; mas, depois dos últimos 
sucessos, mal podia crer que ele fosse tão generoso. Batia-lhe o coração.
– O portador está aí?
– Já foi. Que bonito, minha ama!
Sofia fechou a caixa, e acabou de calçar-se. Deteve-se algum tempo, sentada, sozinha, 
recordando coisas idas, e levantou-se pensando:
“Aquele homem adora-me.” (ASSIS, 2008, p.110). 
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Nessa passagem observamos a convicção de Sofia em relação ao desejo de Rubião. 
Logo, o fato de Sofia não ter revelado o nome do pretendente aMaria Benedita, levou esta a 
concluir tratar-se de Carlos Maria, sentindo-se, nesse momento, esperançosa em relação ao 
possível matrimônio com o rapaz pelo qual se interessava. 

Porém, foi D. Fernanda, após aproximar-se e criar um forte vínculo de amizade com 
Maria Benedita, que percebeu a inclinação que a moça possuíapor alguém que ofereceu grande 
resistência em revelar o nome, e que D. Fernanda só descobriu tratar-se de Carlos Maria por 
intermédio de seu marido Teófilo: “– O pior – acudiu a mulher olhando para a amiga – é que 
ela ama alguém, cujo nome não quer dizer. – Nem é preciso – atalhou o marido enxugando os 
beiços; vê-se bem que ela gosta de teu primo” (ASSIS, 2008, p. 119).

Mais adiante, podemos observar a ação de D. Fernanda como mediadora ao revelar a 
Carlos Maria o imenso amor que Maria Benedita sentia por ele, de modo que Carlos passou a 
ver a moça com outros olhos a partir desse momento:

Tal foi o início dos amores. Carlos Maria folgou de se ver assim amado em silêncio, e toda 
a prevenção se converteu em simpatia. Começou a vê-la, saboreou a confusão da moça, 
os medos, a alegria, a modéstia, as atitudes quase implorativas, um composto de atos e 
sentimentos que eram a apoteose do homem amado. Tal foi o início, tal o desfecho. Assim 
os vimos, naquela noite dos anos de D. Sofia, a quem ele dissera coisas tão doces. São assim 
os homens; as águas que passam, e os ventos que rugem não são outra coisa. (ASSIS, 2008, 
p. 121)

Percebemos, aqui, a interferência decisiva de D. Fernanda para o estabelecimento da 
relação entre Carlos Maria e Maria Benedita. Destacamos, mais uma vez, o papel do mediador 
para a identificação e intensificação dos sentimentos e desejos das personagens. Deste modo, “o 
terceiro está sempre presente no nascimento do desejo” (GIRARD, 2009, p.45).

A notícia do casamento entre Carlos e Maria Benedita foi bem recebida por Rubião e o 
deixou aliviado, uma vez que esse rival, o que mais lhe causava inquietação, saiu de cena. Logo, 
observamos que esse matrimônio contribuiu para o aliviodas tensões entre Rubião e Carlos 
Maria, assim como para inocentar Sofia perante as suspeitas de envolvimento com o noivo de 
sua prima.

Contudo, a presença da imitação e seus efeitos continuam a ser observados na obra. 
Sofia, por exemplo, para que pudesse adaptar-se ao meio no qual foi inserida após casar-se 
com Cristiano Palha, assim como para continuar evoluindo de acordo com a ascensão social do 
marido, “observava, imitava. Necessidade e vocação fizeram-lhe adquirir, aos poucos, o que não 
trouxera do nascimento nem da fortuna” (ASSIS, 2008, p. 131). 

De acordo com Girard, há algo que é necessário compreender: o motor é a imitação. 
Logo, imita-se em todos os sentidos: comportamentos, amizades, relações, desejos e conflitos. 
No que se refere ao desejo mediado, Girard (2009) afirma que

o desejo segundo o Outro é sempre o desejo de ser um Outro. Há um único desejo metafísico, 
mas os desejos particulares que concretizam esse desejo primordial variam ao infinito. 
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De tudo quanto podemos observar diretamente, nada é imutável no desejo dos heróis de 
romance. A intensidade desse desejo é ela própria variável. Depende do grau de “virtude 
metafísica” possuído pelo objeto. E essa virtude depende por sua vez da distância que separa 
o objeto do mediador. (p. 109).

Na medida em que as personagens na obra encontram-se perigosamente próximas ao 
seu modelo/mediador, o desejo dessas em relação ao objeto tende a se intensificar. No que 
concerne à mediação interna, em que a triangulação não é objetivamente manifesta, observamos 
queesse desejo mediado por um determinado objeto tende a desencadear sérios conflitos nas 
relações entre as personagens durante a narrativa.

Os conflitos desencadeados pela mediação internapodem possuir os desfechos mais 
trágicos na medida em que o sujeito decide levar o seu desejo as últimas consequências. Assim, 
“todo desejo metafísico caminha na direção de sua própria verdade e da tomada de consciência 
dessa verdade pelo sujeito desejante; há masoquismo quando o próprio sujeito entra na luz 
dessa verdade e colabora ardosamente com seu advento” (GIRARD, 2009, p. 209).

Rubião logo se tornou a principal vítima das consequências do seu desejo por Sofia. 
Essa inclinação prejudicou o protagonista ao ponto que a sanidade mental deste passou a ser 
afetada. É provável que os delírios iniciais de Rubião, assim como os seus efeitos posteriores, 
tenham se originado de seu desejo não correspondido por Sofia. Observamos os primeiros 
sinais da enfermidade de Rubião na seguinte passagem:

– Que mudança é essa? – perguntou Sofia, quando ele lhe pareceu no fim da semana.
 – Vim saber do seu joelho; está bom?
 – Obrigada.
Eram duas horas da tarde. Sofia acabava de vestir-se para sair quando a criada lhe fora dizer 
que estava ali Rubião, tão mudado de cara que parecia outro. 
Desceu a vê-lo curiosa; achara-o na sala, de pé, lendo os cartões de visita.
– Mas que mudança é essa? – repetiu ela.
Rubião, sem nenhum sentimento imperial, respondeu que supunha ficarem-lhe melhor os  
bigodes e a pera.
– Ou estou mais feio?– concluiu.
– Está melhor, muito melhor.
E Sofia disse consigo que talvez fosse ela a causa da mudança. Sentou-se no sofá, e começou 
a enfiar os dedos nas luvas. (ASSIS, 2008, p.138)

Percebemos, nesse momento, a mudança de aparência repentina de Rubião que por 
sua vez impressionou Sofia, que acredita ter sido ela própria a motivação para a transformação. 
Nesse sentido, esta mudança já se configura como um sinal do estado mental do protagonista, 
que por sua vez sofre influência das consequências destrutivas da mediação interna.

Outro momento em que podemos observar o desequilíbrio mental do protagonista é 
ilustrado pela seguinte passagem, em que Rubião, fora de si, invadiu repentinamente o carro 
em que Sofia se encontrava:
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Tão rápido foi tudo, que Sofia perdeu a voz e o movimento; mas, ao cabo de alguns segundos:
– Que é isto?... Sr. Rubião, mande parar o carro.
– Parar? Mas a senhora não em disse que ia sair e esperava por ele?
– Não ia sair com o senhor... Não vê que... Mande parar...
Desatinada, quis ordenar ao cocheiro que parasse; mas o receio de um possível escândalo fê-
la deter-se a meio caminho. O cupê entrara na Rua Bela da Princesa. Sofia novamente pediu 
a Rubião que advertisse da inconveniência de irem assim, à vista de Deus e de todo mundo. 
Rubião respeitou o escrúpulo, e propôs que descessem as cortinas.
– Eu acho que não faz mal que nos vejam – explicou Rubião –; mas, fechando as cortinas, 
ninguém nos vê. Se quer? (ASSIS, 2008, p.138).

Percebemos nesta atitude de Rubião, assim como em outras ações do protagonista no 
decorrer da narrativa, perceptivelmenteo modo como o desejo mediado e seus desdobramentos 
pode prejudicar a capacidade de julgamento e distinção do sujeito desejante. Rubião já não 
possuía, a partir daí, controle dos seus atos e a sua sanidade mental encontrava-se gravemente 
comprometida. Em sequência, Rubião chega a delirar sobre um envolvimento que não chegou 
a acontecer com Sofia, o que podemos observar na passagem que corresponde ao momento 
seguinte à invasão:

– Sofia... – disse de repente Rubião; e continuou com pausa: – Sofia, os dia passam, mas 
nenhum homem esquece a mulher que verdadeiramente gostou dele, ou então não merece 
o nome de homem. Os nossos amores não serão esquecidos nunca, por mim, está claro, e 
estou certo que nem por ti. Tudo me deste, Sofia; a tua própria vida correu perigo. Verdade 
que eu te vingaria, minha bela. Se a vingança pode alegrar os mortos, terias o maior prazer 
possível. Felizmente, o meu destino protegeu-nos, e pudemos amar sem peias nem sangue...
A moça olhava espantada. (ASSIS, 2008, p.140-141)

Rubião seguiu afirmando coisas estranhas e palavras desconexas à moça. A princípio 
Sofia achou que este dizia tais coisas por maldade, com a intenção de ser ouvido por alguém 
e prejudicá-la. Porém, com o avanço da crise de Rubião, Sofia percebeu que este na verdade 
delirava e poderia ter de fato enlouquecido. Percebemos a continuidade do devaneio de Rubião 
na seguinte passagem:

–Senhor Rubião...
– Napoleão, não; chama-me Luís. Sou o teu Luís, não é verdade, galante criatura? Teu, teu... 
Chama-me teu; o teu Luís, o teu querido Luís. Ai, se tu soubesses o gosto que me dás quando 
te ouço essas duas palavras: “Meu Luís!” Tu és a minha Sofia, a doce, a mimosa Sofia da minha 
alma. Não percamos estes momentos; vamos dizer nomes ternos; mas baixo, baixinho, para 
que os malandros da almofada do carro não escutem. Para que há de haver cocheiros neste 
mundo? Se o carro andasse por si, a gente falava à vontade, e iria ao fim da terra.
Já então iam costeando o Passei Público; Sofia não deu por isso, olhava fixamente para Rubião; 
não podia ser cálculo de perverso, nem lhe atribuía mofa... Delírio, sim, é o que era; tinha 
a sinceridade da palavra, como pessoa que vê ou viu realmente as coisas que relata. (ASSIS, 
2008, p.142).
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Observamos, nesse particular, as fantasias de Rubião, assim como a provável relação de 
seu estado com o desejo que sentia pela moça. Com o tempo, “as crises de Rubião tornaram-se 
mais agudas e menos espaçadas” (ASSIS, 2008, p.143). Rubião já não conseguia mais estabelecer 
a distinção entre o fantasioso e o real, diferenciar quem erade quem acreditava ser (Luís 
Napoleão). E o seu desejo mediado por Sofia permaneceu, o que contribuiu para agravamento 
de seu estado.

O casal Cristiano Palha e Sofia, emboraprocurassem se afastar de Rubião por conta da 
enfermidade deste, não o fizeram efetivamente devido as obrigações que possuíam com o outro 
pela proximidade e aparente amizade, e Rubião, por sua vez, já se encontravaem relações tão 
estreitas com o casal que não pode afastar-se totalmente.

Com efeito, temos entre os três personagens uma ligação triangular que se relaciona 
não só ao desejo de Rubião, como também ao interesse financeiro do casal Palha em relação ao 
protagonista. A partir do momento em que Rubião entrou em crise, Palha não reconheceu mais 
no homem alguém em que pudesse tirar vantagens, uma vez que Rubião já não possuía tantos 
bens quanto antes. Durante toda a narrativa Rubião foi explorado financeiramente não só pelo 
casal, assim como por boa parte dos que se encontravam a sua volta. Podemos observar uma 
intensa teia de relações pautadas em interesses pessoais, profissionais, financeiros e amorosos 
presente na obra machadiana. Efetivamente como destaca Candido (1995),

pela sua obra toda há um senso profundo, nada documentário, do status, do duelo dos 
salões, do movimento das camadas, da potência do dinheiro. O ganho, o lucro, o prestígio, a 
soberania do interesse são molas dos seus personagens, aparecendo em Memórias Póstumas de 
Brás Cubas, avultando em Esaú e Jacó, predominando em Quincas Borba, sempre transformado 
em modos de ser e de fazer. (p.37)

Assim, percebemos nas relações entre aos personagens na obra, sobretudo no que 
diz respeito à fortuna do protagonista, a presença constante do interesse dissimuladamente 
mascarado. Nesse sentido, a partir do momento em que Rubião adoeceu e não possuía mais 
nada de valor a oferecer, o casal Palha, assim como boa parte dos que mantinham relações com 
o protagonista principiaram a se distanciar. O casal Palha só não se afastou efetivamente devido 
à intervenção de D. Fernanda, que ao contrário das demais personagens, se importava de fato 
com o estado de Rubião sobre o qual comenta a Sofia, que por sua vez, fica responsável por 
cobrar uma atitude de Cristiano. Podemos observar a influência de D. Fernanda sobre a atitude 
de Sofia na seguinte passagem:

– Já ando com grande carga sobre mim, Sofia. E depois como há de ser? Havemos de trazê-
lo para casa? Parece que não. Metê-lo onde? Em alguma casa de saúde... Sim, mas se não 
puderem aceitá-lo? Não hei de mandá-lo para a Praia Vermelha... E as responsabilidades? 
Você prometeu que me falaria?
 – Prometi, e afirmei que você faria isto – respondeu Sofia sorrindo. – Talvez não custe 
tanto como parece.
Sofia insistiu ainda. A compaixão de D. Fernanda tinha-a impressionado muito; achou-lhe 
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um quê distinto e nobre, e advertiu que se a outra, sem relações estreitas nem antigas com 
Rubião, assim se mostrava interessada, era de bom-tom não ser menos generosa. (ASSIS, 
2008, p.149).

Nessa passagem, percebemos mais uma vez a mediação de D. Fernanda, agora em 
relação aos cuidados com Rubião. Sofia só decidiu tomar partido do caso de Rubião porque a 
outra demonstrou preocupação e interesse pela situação. A atitude de D. Fernanda apresentou-se 
como sinônimo de nobreza o que fez com que Sofia tomasse para si e o marido a responsabilidade 
do caso de Rubião, embora o seu sentimento de compaixão fosse “um sentimento médio, não 
simpatia pura nem egoísmo ferrenho, mas participando de ambos” (ASSIS, 2008, p.144).

D. Fernanda, por sua vez, sentia uma compaixão sincera em relação ao protagonista. A 
dama “era jovial, expansiva, corada e robusta” (ASSIS, 2008, p.114), sendo durante a narrativa 
contrastante as demais personagens pelo fato de preocupar-se sempre com o bem estar do 
próximo. Embora houvesse convivido pouco tempo com Rubião, sentia-se comovida com o 
estado decadente em que este se encontrava, o que podemos observar no seguinte momento, 
em que D. Fernanda retorna ao local onde Rubião esteve hospedado a procura de Quincas 
Borba:

Mas, apesar da exclamação, D. Fernanda não se resolveu a sair. Sem que nenhuma recordação 
pessoal lhe viesse daquela miserável estância, sentia-se presa de uma comoção particular 
e profunda, não a que dá a ruina das coisas. Aquele espetáculo não lhe trazia um tema 
de reflexões gerais, não lhe ensinava a fragilidade dos tempos, nem a tristeza do mundo; 
dizia-lhe tão somente a moléstia de um homem, de um homem que ela mal conhecia, a 
quem falara algumas vezes. E iaficando e olhando, sem pensar, sem deduzir, metida em si 
mesma, dolente e muda. Sofia não ousava articular nada, com receio de ser desagradável a 
tão conspícua dama. (ASSIS, 2008, p.169).

Nesse momento, percebemos a preocupação e comoção verdadeira de D. Fernanda que 
entra em contraste com a atitude das demais personagens, em relação ao protagonista.

O estado de Rubião, por sua vez, tendia a piorar a cada dia que passava, embora este 
apresentasse uma aparente melhora externa. Ao levar o seu desejo as últimas consequências, 
o protagonista seguiu por um caminho sem volta que o conduzia cada vez mais a sua evolução 
e desfecho fatais. Com efeito, “quando o sujeito desejante percebe o abismo que o desejo já 
escavou sob seus passos, ele lá se joga de livre e espontânea vontade, esperando descobrir, contra 
todas as probabilidades, o que os estágios menos agudos do mal metafísico não lhe trouxeram” 
(GIRARD, 2009, p.209).

Com o agravamento do mal de Rubião, D. Falcão, médico contratado por D. Fernanda 
para que examinasse o enfermo, desconfiou que Sofia, de alguma forma, tivesse sua parcela 
de culpa no estado atual do paciente devido ao modo como este se referia à moça. Podemos 
observar suas impressões na seguinte passagem:

– Sim, creio que fique bom, desde que seja regularmente tratado. Pode ser que a doença 
não tenha antecedentes na família. Mande ver um especialista. Mas não quer saber minha 
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interessante descoberta?
– Qual é?
– Talvez tenha parte na moléstia uma pessoa sua conhecida – respondeu ele sorrindo.
– Quem?
– D. Sofia.
– Como assim?
– Ele falou-me dela com entusiasmo, disse-me que era a mais esplêndida mulher do mundo, 
e que a nomeara duquesa, por não poder nomeá-la imperatriz; mas que não brincassem 
com ele, que era capaz de fazer como o tio, divorciar-se e casar com ela. Concluí que terá 
tido paixão pela moça; e depois a intimidade, Sofia para aqui, Sofia para ali... Desculpe-me, 
mas eu creio que os dois se amaram...
– Oh! Não!
– D. Fernanda, creio que se amaram. Que admira? Eu mal a conheço; a senhora parece que 
não a conhece há muito tempo nem viveu na intimidade dela. Pode ser que se tivessem 
amado, e que alguma paixão violenta... Suponhamos que ela o mandasse pôr fora de casa... 
Verdade que tem a mania das grandezas; mas tudo se pode juntar... (ASSIS, 2008, p.151)

Percebemos nesse momento que, diferentemente da maioria das personagens da 
narrativa, D. Falcão conseguiu perceber o real motivo do mal de Rubião atribuindo os seus 
efeitos a uma possível paixão por Sofia, assimcomo a provável rejeição. D. Fernanda, por sua vez, 
ofereceu resistência em aceitar tal hipótese, o que levou D. Falcão pensar em outra possibilidade, 
que nos é apresentada na seguinte passagem:

Neste ponto, sem querer, o deputado estacou. Uma suspeita nova assaltara-lhe o espírito. 
Após alguns instantes rápidos, abanou a cabeça voluntariamente, como a desmentir-se, 
como a achar-se absurdo, e foi andando. Mas a suspeita era teimosa, e a que ocupa deveras o 
interior do homem, não faz caso da cabeça nem dos seus gestos. “Quem sabe se D. Fernanda 
não suspirou também por ele? Essa dedicação não seria um prolongamento de amor, etc.?” 
E assim foram nascendo perguntas, que achavam no intimo do D. Falcão resposta afirmativa. 
Resistiu ainda, era amigo da casa, tinha respeito a D. Fernanda, conhecia-a honesta; mas, ia 
pensando, bem podia ser que umsentimento oculto, recatado, quem sabe até se provocado 
pela mesma paixão da outra...? Há dessas tentações. O contágio da lepra corrompe o mais 
puro sangue; um triste bacilo destrói o mais robusto organismo. (ASSIS, 2008, p.152)

 
Esta passagem contendo as ideias de D. Falcão é interessante pelo fato de suas sugestões 

assemelharem-se consideravelmente com os aspectos do desejo mimético, onde este leva em 
consideração desde a suposta mediação de Sofia em relação ao sentimento de D. Fernanda, caso 
algum houvesse, até a natureza contagiosa e as consequências desse suposto sentimento. Nesse 
trecho nos é apresentada em palavras, através das impressões do D. Falcão, a natureza do desejo 
que observamos em funcionamento no decorrer de toda a narrativa.

Foi essa mesma natureza mimética do desejo que levou o protagonista da obra ao 
declínio. Com a desilusão amorosa este perde de vez o sentido. Rubião, que estava até então 
internado em uma casa de saúde, fugiu para Barbacena levando consigo apenas Quincas Borba.
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Assim, “Rubião, logo que chegou a Barbacena e começou a subir a rua que ora se chama 
de Tiradentes, exclamou parando: – Ao vencedor, as batatas!” (ASSIS, 2008, p.172). Mesmo 
sem lembrar exatamente o significado dessas palavras, Rubião repetia a fórmula que lhe foi 
apresentada pelo amigo falecido juntamente com a filosofia do Humanitismo, segundo a qual 
“o encontro de duas expansões, ou a expansão de duas formas, pode determinar a supressão de 
uma delas; mas, rigorosamente não há morte, há vida, porque a supressão de uma é princípio 
universal e comum” (ASSIS, 2008, p.21). De acordo com essa filosofia, o próprio Rubião foi 
o perdedor, a forma suprimida, ao passo que as outras personagens, destacando-se Sofia e 
Cristiano Palha, foram os vencedores. 

No que se refere ao desejo mimético, a fórmula e a alegoria da filosofia humanitista 
assemelha-se ao mecanismo do bode expiatório em seu papel na resolução dos conflitos. 
Podemos perceber que, enquanto o estado de Rubião se agravava durante a narrativa, a situação 
das outras personagens, direta ou indiretamente, tendia a melhorar. E, no momento em que 
Rubião desapareceu efetivamente do meio, os conflitos cessaram e as coisas voltaram ao seu 
equilíbrio natural. Logo, uma vez que Rubião foi suprimido, ou melhor, sacrificado, os outros 
permaneceram como “vencedores” e os conflitos que vinham sendo desencadeados pelo desejo 
mimético até então na narrativa foram apaziguados, estabelecendo-se a ordem novamente.

Percebemos que, além de Rubião não conseguir realizar o seu desejo, ainda acaba como 
principal vítima do abismo que este foi formando, pouco a pouco, sob os seus próprios pés. 
Nesse sentido, Girard (2009) destaca que

Cada homem tem apenas uma maneira de desejar as mulheres, de procurar o amor ou o 
sucesso, quer dizer, a divindade. Contudo essa permanência não é mais a permanência no 
ser de que se vangloria a consciência burguesa: é uma permanência no nada. O desejo, de 
fato, não alcança nunca seu verdadeiro objeto: ele conduz ao esquecimento, ao declínio e à 
morte. (GIRARD, 2009, p.268).

Nesse sentido, percebemos os efeitos do desejo metafísico sobre o protagonista, que 
morre delirando após alguns dias a sua chegada em Barbacena. Podemos perceber no desfecho de 
Rubião, assim como nos conflitos desencadeados pelas relações triangulares entre as personagens 
durante a narrativa, o mal, muitas vezes irreparável, que o desejo mimético e a mediação interna 
podemdesencadear. Concordamos com Barbieri quando afirma que “a urdidura mais elaborada 
desse romance se deve, em primeira instância, a um desejo genuíno de se experimentar a forma 
romanesca e seus limites” (2003, p.53). Em síntese, na obra nos é apresentada, no que se refere 
ao desejo mimético, a natureza imitativa e conflituosa das relações entre as personagens, assim 
como a busca desenfreada pelo poder e realização pessoal que, ultrapassando todos os limites, 
não leva em conta o estado e sofrimento do próximo.
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Quando a questão do desejo mimético é abordada dentro do universo de uma obra 
literária como Quincas Borba, em que a atmosfera é constituída menos de fatos que de sugestões, 
é necessário levar em conta diversos aspectos internos e por vezes externos, sobretudo no que 
diz respeito à maneira em que o autor encara a natureza mimética do desejo, isto é, se produz 
mentira romântica ou verdade romanesca.

Sabe-se que Machado de Assis configura-se como um autor produtor de verdade 
romanesca, uma vez que dialoga constantemente com a tradição literária assim como com 
outras áreas do conhecimento em suas obras. No caso especifico de Quincas Borba, de acordo 
com o aspecto analisado, observou-se a presença constante dos dois tipos de mediações, externa 
e interna, durante da narrativa.

No decorrer da saga de Rubião, observou-se a presença de um desejo triangular central 
entre o protagonista e o casal Cristiano Palha e Sofia, que com o avanço da narrativa acaba 
por desencadear a formação de novos triângulos, caracterizados em sua maioria pela mediação 
interna, onde os desdobramentos ocasionam, por sua vez, diferentes conflitos e consequências 
entre as personagens machadianas.

Através da análise do desejo mediado entre as personagens, sobretudo no que se 
refere ao desejo do protagonista, observou-se o declínio do sujeito desejante, isto é, Rubião. 
Com a evolução das relações miméticas no interior da narrativa, o modo como o Rubião foi 
explorado, excluído, suprimido e sacrificado, demonstrou, ainda, a utilização do sujeito como 
o principal mecanismo de controle da violência desencadeada pela mediação interna, isto é, o 
bode expiatório. 

Nesse sentido, pode-se observar, novamente, a relevância da noção de verdade romanesca 
e de autores que a produzem, como Machado de Assis, para a identificação da real natureza do 
desejo que por sua vez não se origina de forma autônoma, ligando o sujeito diretamente ao 
objeto, mas deriva uma complexa relação triangular em que se faz necessária à presença efetiva 
do mediador.
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 A SIMBOLOGIA EM 
O FLAUTISTA MÁGICO, 

DE RUBEM ALVES

  Ana Ferreira da Silva Carvalho1 
 

RESUMO
Rubem Alves legou importantes produções direcionadas ao público infanto-juvenil, utilizando-se de uma 
linguagem poética e revitalizando gêneros antigos como o conto de fadas, dialogando com uma tradição que 
remonta ao período da Idade Média, no qual tem raízes tais textos. Aproveitando-se dessa característica presente 
em Rubem Alves, este trabalho busca examinar e refletir acerca da simbologia encontrada no conto O flautista 
mágico. Um conto de fadas moderno, mas com elementos dos clássicos. No conto do autor, alguns personagens 
aparecem possuindo significados simbólicos, como por exemplo, os gigantes, dragões, sol e flauta, estes serão 
analisados um por um nessa pesquisa. E para tanto, nos valemos dos seguintes autores acerca do assunto: Grimal 
(2013), no que diz respeito à mitologia grega, Airey e O’ Connell (2010), quanto ao significado de símbolos, 
Bulfinch (2006), também sobre mitologia, e Noemí Paz (1995), no que compete ao estudo de ritos de iniciação 
nos contos de fadas.
Palavras-chave: Rubem Alves. Conto de fadas. Simbologia

ABSTRACT
Rubem Alves was the author of important productions aimed at children and youth, using a poetic language and 
revitalizing ancient genres such as the fairy tale, dialoguing with a tradition dating back to the Middle Ages, in 
which such texts have roots. Taking advantage of this characteristic present in Rubem Alves, this work seeks to 
examine and reflect on the symbology found in the tale The magic flautist. A modern fairy tale, but with elements 
of the classics. In the author’s tale some characters appear having symbolic meanings, such as giants, dragons, 
sun and flute, these will be analyzed one by one in this research. In order to do so, we use the following authors 
on the subject: Grimal (2013), with regard to Greek mythology, Airey and O’Connell (2010), on the meaning 
of symbols, Bulfinch (2006), also on mythology, And Noemí Paz (1995), in what concerns the study of initiation 
rites in fairy tales.
Keywords: Rubem Alves. Fairy tale. Symbology.

1 Graduada em Letras-Português pela Universidade Estadual do Piauí-UESPI e Especialista em Literatura Brasileira pela Faculdade 
Entre Rios do Piauí-FAERPI. Professora, possui textos no jornal O Piagüí. 
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1 INTRODUÇÃO 

Este trabalho tem como escopo analisar o simbolismo dos personagens no conto O 
flautista mágico, de Rubem Alves, examinando elementos simbólicos presentes na obra, a citar, 
Dragão, Gigante, Sol e Flauta, bem como refletir acerca do significado que tais elementos 
podem assumir dentro da obra e explicar o significado simbólico de cada elemento contido no 
livro. O simbolismo é um elemento constituinte do conto de fadas, de maneira intencional ou 
não, em razão disso, o livro em estudo será abordado sob essa perspectiva. O simbolismo é uma 
característica fundamental nos contos de fadas, inclusive nos modernos, portanto, buscamos 
com esta pesquisa expor e analisar personagens, elementos da natureza e objetos simbólicos 
existentes no conto do autor.

Além de escritor, Rubem Azevedo Alves, foi professor, educador, músico, teólogo 
e psicanalista, dentre outros. Publicou livros sobre filosofia, educação, teologia, psicologia 
e histórias infantis. É sobre essa última faceta que falaremos, tomando uma de suas histórias 
voltadas para o público infanto-juvenil. No texto selecionado, o autor se vale de um gênero já 
consagrado, o conto de fadas, dialogando com uma tradição bastante antiga, caracterizada pelo 
uso da fantasia e do maravilhoso. Ele se utiliza de personagens carregados de simbolismo. No 
decorrer do estudo mostraremos tais personagens e seus respectivos significados simbólicos por 
meio de análises separadas de cada um deles, isto é, em forma de tópicos.

Primeiramente, discorreremos sobre o universo dos contos de fadas, traçando um breve 
percurso, fazendo referências aos contos clássicos, reformulados por Charles Perrault e pelos 
Irmãos Grimm, dentre outros, até chegar nos que chamamos modernos2, como os do escritor 
Oscar Wilde e de L. Frank Baum. Feito isso, trataremos dos personagens e de suas possíveis 
representações simbólicas, pois dividimos em quatro tópicos os elementos a serem estudados. 
Na sequência falaremos da simbologia dos dragões, depois, da simbologia dos gigantes, em 
seguida, da simbologia do sol e por último, da simbologia da flauta.

O flautista mágico possui elementos típicos de um conto de fadas, que serão referenciados 
ao longo do trabalho. É a história de um povo que possui um Sol diferente de todos os sóis 
conhecidos universo afora, pois ele gostava tanto de música que só despertava ao embalo dela. 
Por essa razão, havia aqueles que tinham como função tocar instrumentos para fazê-lo acordar. 
Essas pessoas eram chamadas de “acordadores” do Sol. Todas as madrugadas elas subiam no alto 
de uma colina carregando e tocando diversos instrumentos musicais, pois desse modo garantiam 
o nascer do Sol. Porém, certo dia, eles esquecem de sair cedinho, e o Sol não torna a aparecer 
no horizonte. Por isso, terríveis coisas passam a acontecer no país dos acordadores do Sol.

2 Nos referimos aos autores que não recorreram as compilações, mas preferiram criar seus próprios contos de fadas.
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2  NO TEMPO DO ERA UMA VEz...

Originalmente, os contos de fadas não eram direcionados ao público infantil, eram 
contados para entreter adultos, o que explica o fato de muitas dessas narrativas serem repletas 
de conteúdos sexuais e grande carga de violência. Além disso, tais contos eram marcados pelo 
maravilhoso, evidenciado pela presença de criaturas mágicas como fadas, bruxas, duendes 
e animais encantados.  As histórias têm início na tradição oral, antes de serem compiladas, 
contadas por pessoas menos favorecidas, como servos. Países europeus, a citar França, Alemanha 
e Inglaterra, procuraram divulgar algumas dessas narrativas fantásticas, as quais muitas ainda 
hoje são famosas.

Charles Perrault publica o livro Contos da Mamãe Gansa em 1697, alguns de seus contos 
mais famosos são: “Chapeuzinho vermelho”, “O gato de botas”, “O pequeno polegar” e o “Barba 
azul”. Os irmãos Jacob e Wilhelm Grimm, no século XIX, também lançam um volume, intitulado 
Contos Infantis e do Lar. Nas narrativas publicadas por eles estão inclusas dentre outras, as histórias 
“A bela adormecida” e “A gata borralheira”. Já o dinamarquês Hans Christian Andersen, lança 
a obra Contos para Crianças, datada de 1835. Entre seus contos mais célebres estão “A pequena 
sereia”, “A menina dos fósforos” e “O soldadinho de chumbo”.

Autores como Oscar Wilde e Lewis Carroll também merecem destaque nesse contexto, 
já que contribuíram com obras atemporais, o primeiro de maneira mais arraigada aos contos 
clássicos, com uma série de contos de fada, dentre os quais “O rouxinol e a rosa” e “O gigante 
egoísta”, ambos cheios de emoção, encontrados no volume Histórias de fadas, quanto ao segundo, 
ficou conhecido sobretudo pela história de Alice no País das Maravilhas, obra caracterizada pelo 
elemento denominado nonsense , cheio de passagens ilógicas e jogos com a linguagem. O Mágico 
de Oz, de L. Frank Baum, é visto como um conto moderno, conforme o próprio Baum (2011, 
p. 09) afirma no texto introdutório: “[...] a história de O Mágico de Oz foi escrita puramente 
para agradar as crianças de hoje. Essa história aspira ser um conto de fadas moderno, no qual o 
deslumbramento e os pesadelos são deixados de fora”.

O conto maravilhoso ou de Fadas caracteriza-se por apresentar em sua estrutura 
narrativa a indeterminação do tempo e espaço, já que não aparecem os nomes dos países ou 
cidades onde ocorrem os acontecimentos. Iniciam-se com fórmulas mágicas como “Era uma 
vez” ou “Há muitos e muitos anos atrás”. São histórias que rementem a um mundo encantado, 
tratam de temáticas como o bem contra o mal, a bondade, a verdade, o amor, a beleza física ou 
espiritual etc. “As personagens que vivem os fatos são inominadas. São identificadas por uma 
competência interiorizada, pela função que exercem ou por atributos: o rei, o caçador, o lobo, 
a cinderela” (D’ ONOFRIO, 1995, p. 110). 
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3  A SIMBOLOGIA DOS DRAGÕES

Dependendo do mito, conto ou lenda, o dragão pode ser associado a uma serpente 
gigantesca. Na mitologia greco-romana temos o mito de “Cadmo-os mirmidões”, no qual 
aparece o dragão de Marte, descrito como uma serpente. “Dentro da gruta espreitava uma 
serpente, com uma crista na cabeça e escamas tão brilhantes quanto o ouro” (BULFINCH, 
2006, p. 127). Nessa história, a criatura havia devorado os companheiros de Cadmo, este vai 
até o esconderijo do dragão para vingar a morte dos amigos, matando a terrível criatura, mas 
Cadmo paga um preço muito alto, pois a serpente/dragão era consagrada a Marte, deus da 
guerra. Em O flautista mágico, o dragão é uma criatura malévola que representa as forças da 
destruição, assemelhando-se aos dragões do ocidente, que são furiosos e avarentos por natureza, 
simbolizando também a riqueza e ganância, como veremos nas análises posteriores. 

Etimologicamente, a palavra dragão tem origem grega (drakon), que significa serpente. 
Os dragões nos contos e mitos ocidentais costumam ser associados ao poder, riqueza, avareza, 
ganância e perversidade. Diferentemente dos dragões do oriente, que são seres dóceis, bons, 
angelicais e ligados à sabedoria, benções e fertilidade. “Os dragões orientais são comumente 
símbolos de qualidades positivas, como a sabedoria e força, considerando que no ocidente o 
dragão geralmente personifica as forças negativas ou obstáculos a serem superados pelo herói 
que o está caçando” (O’CONNELL; AIREY, 2010, p. 140). Os dragões são criaturas ligadas 
tanto aos sentimentos de malevolência quanto de benevolência. 

O dragão chinês é uma criatura benevolente e auspiciosa, cujo voo gracioso e habilidades 
mágicas fazem dele um reverenciado arauto da prosperidade [...] uma criatura que se 
acredita ser um símbolo de grande poder e prosperidade. Os soberanos da antiguidade até 
mesmo se associam ao dragão, para demonstrar sua autoridade. (DANIELS, 2016, p. 58)

Os dragões no ocidente têm como uma de suas características expelirem fogo pela 
boca, geralmente são representados nas cores amarelo (ouro) ou vermelho (sangue), mas 
ambas as cores simbolizam também o fogo. Já os dragões dos chineses, no oriente, possuem 
características ligadas à água, “são associados à umidade, à chuva e às nuvens” (DANIELS, 2016, 
p. 59), ainda conforme Daniels, na cultura chinesa o dragão pode com seu hálito gerar nuvens 
e com um voo circular gerar tempestades, causando secas ou enchentes, dependendo de seus 
caprichos. “São guardiões do clima, das estações e até mesmo da passagem do dia e da noite” 
(DANIEL, 2016, p. 59). Na cultura oriental, como vimos, o dragão representa as forças da 
natureza. Segundo o teórico supracitado, tais criaturas simbolizam a própria energia que dá 
equilíbrio às coisas. Os dragões no oriente costumam ser angelicais, belos e sábios. No Japão 
são construídos templos para eles perto dos rios e dos mares, uma vez que são eles os geradores 
e controladores das águas. 

No continente americano, por exemplo, voltando a falar do ocidente, existem algumas 
lendas indígenas sobre dragões, para citarmos uma delas, temos a lenda do Piasa, este é um 
pássaro parecido com um dragão, possuía asas e comia carne. O Piasa habitava uma caverna 
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perto de um rio, era um bicho muito temido dos Índios Illini. Ele atacava as vítimas quando se 
aproximavam dele, porém ele é morto a flechadas envenenadas ao sair de seu esconderijo, por 
um chefe da tribo chamado Quatong. “Alguns dragões das Américas são figuras benevolentes 
com grandes habilidades e sabedoria para ensinar as pessoas, enquanto outros são forças da 
destruição” (O’CONNELL; AIREY, 2010, p. 141).

 No conto de Rubem Alves, o dragão é malevolente e encarna a destruição. O falso 
progresso traz mudanças negativas, posto que com a vinda desses seres vêm também as 
transformações no modo de vida das pessoas, comportamento e costumes. Elas passam a amar 
tudo que possa ser útil e gerar riqueza, descartando o que não tem “utilidade”. “Não precisamos 
do sol [...]. Teremos luz elétrica. Eletricidade é boa para comprar e vender. O sol, ao contrário, 
é inútil. É gratuito. Não custa nada” (ALVES, 2005). O que teria de positivo no progresso, 
apresentado pelos invasores seria a melhoria da vida dos indivíduos. Todavia, isso não acontece, 
uma vez que o “progresso” torna as pessoas escravas do trabalho. 

É comum a ligação do dragão com o mal. A Bíblia traz, no livro do Apocalipse, o dragão 
vermelho de sete cabeças e dez chifres. Ele aparece como um sinal no céu, e se aproxima de uma 
mulher tentando devorar um menino que ela carrega em seu ventre. A serpente vermelha quer 
destruir a criança que vem para governar todas as nações. O dragão aqui simboliza a maldade 
e destruição. “Na bíblia, o dragão é a serpente como símbolo de oposição a Deus e a seu povo. 
Representando a essência do mal, o dragão não existe no mundo natural, mas permanece como 
metáfora para o mal em suas muitas formas” (O’CONNELL; AIREY, 2010 p. 140). De acordo 
com O’ Connel e Airey, o dragão é uma imagem, uma representação do mal. 

O grande dragão (satã/diabo), por exemplo, a serpente antiga que travou uma luta no 
céu com Miguel e outros anjos, conforme aparece no livro do Apocalipse, é retratado como 
sedutora do mundo inteiro, porém jogada por Deus na terra com seus anjos malditos. “Em 
termos psicológicos, uma luta com um dragão é uma batalha interior com a natureza avarenta 
ou resistência ao desenvolvimento. O dragão pode ser uma enorme barreira psicológica para 
obter acesso às riquezas do “eu”” (O’CONNELL; AIREY, 2010, p. 140, grifo do autor). Nesse 
sentido, podemos dizer que os dragões de O flautista mágico simbolicamente representam o 
desenvolvimento, o progresso que se instala no país dos admiradores do sol, mas que travam 
com seus moradores uma luta, com a resistência demonstrada em relação as transformações 
ocorridas com sua chegada.

Os dragões, assim como os gigantes que serão estudados mais adiante, privam as pessoas 
de seus antigos prazeres ligados à natureza, impondo novos valores. Antes elas contemplavam 
a beleza solar, divertiam-se, alegravam-se e festejavam o nascimento do dia. Tinham tempo 
de sonhar, gostavam de ouvir música e eram felizes. Entretanto, com a chegada dos “dragões 
amarelos com pontudas escamas de ouro” (ALVES, 2005), típicos dragões ocidentais que 
significam ganância, passam a ter gosto pelo trabalho, e a acumularem riquezas. As pessoas vão 
esquecendo de sonhar e deixam de admirar as belezas naturais. 

Nem sequer conversam sobre os seus sonhos de outros tempos (nem quando não havia 
gigantes ou dragões por perto). Falavam de outras coisas: cadernetas de poupança, 
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negócios, carros novos, as casas que estavam construindo, as contas que tinham para pagar... 
E imaginavam que as cadernetas de poupança dos seus filhos seriam maiores que as suas, e 
nos negócios ganhariam mais dinheiro, e os seus carros seriam mais velozes, suas casas mais 
modernas. E concluíam: “É, serão muito mais felizes que nós...” (ALVES, 2005)

Nesse conto, os dragões representam a força, simbolizando o poder máximo e riquezas. 
São a imagem da opressão e do domínio, já que trazem consigo uma série de imposições. Nessa 
carga negativa, eles assemelham-se aos dragões de Tolkien, nas séries que compõem a saga do 
Senhor dos anéis e O Hobbit, neste um dragão poderoso invade as terras dos anões e se apossa 
de seus tesouros destruindo tudo e causando terror.  Na obra em estudo, os dragões também 
chegam ditando o que deve ou não ser amado, destruindo tudo e trazendo consigo proibições.

4  A SIMBOLOGIA DOS GIGANTES

Na mitologia nórdica os Gigantes têm o papel de adversários dos deuses e inimigos de 
Asgard. Há várias histórias envolvendo Gigantes do Gelo e da Montanha, como a relatada por 
Thomas Bulfinch, “Como Thor pagou ao Gigante da Montanha o seu salário”. Nela, um gigante 
se oferece para edificar uma fortificação para os deuses, ela seria bastante forte para resistir às 
investidas dos gigantes, em troca ele pede o Sol e a Lua, e não estando satisfeito pede também a 
deusa Freya. Antes de o gigante concluir sua tarefa os deuses se reúnem e percebem o resultado 
desastroso do acordo. E tudo arquitetado pelo astucioso Loki.  

Quando os deuses estão para cair nas trevas são salvos por esse estratagema. Obrigam 
Loki a solucionar o problema que ele mesmo havia criado. Nessa narrativa, o gigante receberia, 
se os deuses tivessem prosseguido com o acordo, três coisas preciosas: o Sol, responsável pela 
luz, a Lua cujo brilho ilumina as noites e Freya, deusa da cura e do amor. Segundo O’ Connell e 
Airey, (2010, p. 136): “Os gigantes são seres humanoides de tamanho enormes. Eles são relíquias 
de uma era passada e existiram no começo do mundo ou até mesmo, em algumas tradições, o 
criaram e podem personificar as forças da natureza”. 

Essas criaturas são vistas como seres primitivos dotados de uma força descomunal, 
chegando a desafiar os deuses. Em algumas culturas, elementos da natureza são associados a 
gigantes, tendo sua origem neles. Com a derrota do gigante, surgem montanhas, rios etc. O 
conto de Rubem Alves segue essa linha, os gigantes se transformam em belíssimas árvores 
frutíferas. A harmonia das coisas retorna a ordem natural, os campos voltam a florir como 
também voltam a beleza e o sonho nos corações dos acordadores do sol. “E aprenderam que os 
gigantes e os dragões se derrotam com a Beleza e o Sonho” (ALVES, 2005).

Na mitologia grega temos vários gigantes, como o Polifemo (Odisseia). Atlas é outro 
exemplo, que uma vez punido pelos deuses é obrigado a sustentar o mundo nas costas. Da 
união de Urano e Geia nascem os Titãs e as Titânidas, além dos Ciclopes, estes recebem nomes 
que representam “o clarão do relâmpago, a névoa da tempestade e o estampido do trovão” 
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(GRIMAL, 2013, p. 27). Todos eles, conforme Grimal, são odiados por Urano, que os obriga 
a permanecerem enterrados. Geia conspira contra o deus na tentativa de libertar os filhos. 
Juntamente com Cronos planeja algo. Cronos corta os testículos de Urano com uma foice dada 
pela mãe, o sangue cai sobre a terra e ela por sua vez gera outros monstros e gigantes.

A partir do mito de Urano explica-se o surgimento de muitos outros gigantes dessa 
mitologia. Há mais histórias sobre gigantes na mitologia grega, de acordo com uma delas esses 
seres só podiam ser abatidos por golpes de um deus com um mortal. E dessa forma é que se 
esclarece a morte de gigantes. Na “gigantomaquia”, termo usado para se referir ao combate 
mitológico dos gigantes contra os deuses, os deuses recorreram a Hércules, pois este era meio 
mortal, isto é, um semideus.

 
Os gigantes por sua vez, não eram imortais e só podiam ser mortos pelos golpes de um deus 
junto com os de um mortal. Eles eram seres enormes, tinham uma força invencível e grande 
audácia. Possuíam cabeleira e barba hirsutas, e suas pernas eram serpentes (GRIMAL, 2013, 
p. 33).

No livro O flautista mágico, os gigantes carregam os significados negativos que 
comumente lhes são atribuídos, uma vez que eles aparecem como criaturas maléficas. Uma 
de suas ações ruins é a proibição do sonho e da música. A chegada dos gigantes traz consigo 
muitas imposições aos alegres moradores de um país cantante, porque com eles vem o medo, o 
pensamento utilitarista e a tristeza. A palavra de ordem é trabalho, um trabalho que lhes cansa 
tanto que não há mais tempo para sonhar. Na verdade, a proibição maior ocorria com a não 
adoração ao Sol, que simbolicamente despertava e encantava aquele país. Os gigantes no conto 
de Rubem Alves representam a opressão, a ditadura e a imposição aos antigos moradores. 

As criaturas eram assustadoras e barulhentas, “enormes gigantes verdes, com dentes 
de ferro” (ALVES, 2005). Faziam par com os gigantes verdes celtas na aparência, que segundo 
a mitologia representavam as forças da natureza. “No folclore europeu, o homem selvagem que 
vive na floresta é tipicamente cabeludo, com dentes e com chifres” (O’ CONNELL; AIREY, 
2010, p. 137). Já os gigantes de Rubem Alves não estão associados a forças da natureza, porém 
ao desenvolvimento; ao falar emitiam barulhos metálicos de suas bocas. O metal pode ser visto 
como símbolo do progresso. Enquanto os gigantes clássicos personificam forças da natureza, os 
de Alves personificam os avanços tecnológicos, como explicita o trecho a seguir:

As pessoas deverão se dedicar a coisas que sejam úteis e práticas, coisas que possam ser 
transformadas em riqueza. Trabalhar muito, dia e noite para que haja progresso e para que 
o Sonho não apareça. Quem trabalha duro em coisas práticas não tem tempo para sonhar... 
(ALVES, 2005)

Com a chegada desses seres a população vai perdendo os sonhos, e o que começava a 
tomar conta das pessoas era o temor, a escuridão e o frio. Não havia mais beleza a ser admirada 
nem tempo para sonhar, o tempo delas era preenchido com trabalho, só ambicionavam o que 
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fosse utilitário. Os gigantes ordenavam o que seria amado: “nós lhes ensinaremos o que se deve 
amar. [...] A beleza é o inimigo. O seu nome é sonho. Por isto, de hoje em diante, os sonhos estão 
proibidos” (ALVES, 2005). Nessa perspectiva simbólica, a riqueza e o progresso não trazem às 
pessoas a felicidade, mas seu avesso. De acordo com o contista, sem a beleza e sem o sonho as 
pessoas tornavam-se frias e sombrias.

5  A SIMBOLOGIA DO SOL

O Sol em todas as culturas é um dos símbolos mais importantes. Para alguns povos 
ele está associado ao poder, aparecendo como deidades supremas ou manifestando-se em 
imperadores e reis. O sol é um simbolismo fundamental na astrologia, alquimia e psicologia, 
pois representa nessas áreas o “eu”; ligado à individualidade, ao desejo e à personalidade. Na 
mitologia egípcia o sol (Ra) é um deus que tem a missão de ir todas as noites ao submundo 
enfrentar uma cobra monstruosa cujo nome é Apophis. “Se Apophis alguma vez derrotasse Ra, 
o sol não nasceria e a terra seria inundada pela escuridão” (CONNELL; AIREY, 2010, p. 119). 

 Algo similar ocorre no conto de Rubem Alves, pois quando o sol não mais surge o país 
cai na escuridão. A ausência de sua luz simboliza a morte no íntimo das pessoas. O sol é para 
todos os seres fonte de luz e calor e de extrema importância para a vida. Em algumas culturas 
ele é associado ao olho divino, um olho que vê todas as coisas. Segundo os autores citados 
acima, para o povo Samoano o sol era um dos olhos de Num (céus), sendo ele o olho bom e a 
lua o olho mau. Já nos mitos dos povos africanos, a deidade suprema Gueno se torna o deus de 
um só olho, porque ele ao terminar a obra da criação retira um de seus olhos e coloca no céu, 
transformando o olho em sol. Tendo um olho para ver e o outro para proporcionar luz e calor.

O sol também guarda em si um simbolismo da cor que, por sua vez, pode ser amarela e 
ligada ao ouro. Ele é um símbolo de poder revigorante. São caracterizados no texto em estudo 
como amarelos, o dragão e o sol. Quanto aos dragões dourados, eles “ significam a ganância, 
uma vez que também protegem reservas de tesouros” (GRIMAL, 2013, p. 33). A tonalidade 
da cor pode determinar seu significado: “Algumas vezes, existe uma distinção entre diferentes 
tonalidades de amarelo: no Islã, o amarelo dourado simboliza a sabedoria, ao passo que o amarelo 
claro indica traição” (O’ CONNELL; AIREY, 2010, p. 114).

Conforme o exposto acima, o amarelo em uma mesma cultura pode representar coisas 
negativas ou positivas, dependendo de sua tonalidade. Podemos identificar em O flautista mágico 
dois elementos que são dotados de significados diversos, a saber, o sol e o dragão, ambos de cor 
amarela, o primeiro representa o bem (positividade) e o segundo, o mal (negatividade). “No 
Egito e na Europa Medieval, o amarelo era a cor da inveja; também significa desgraça e ainda 
está associada à covardia”. (O’CONNELL; AIREY, 2010, p. 114-115). O dragão do conto de 
Rubem Alves simboliza as forças negativas, uma vez que as criaturas se ocupam de destruir o 
que era apreciado pelos indivíduos daquele lugar.
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Já a cor verde, segundo O’ Connell e Airey, ainda falando do Antigo Egito, está 
associada a coisas ruins. Os egípcios tinham medo de gatos que possuíam olhos verdes. Diversos 
são os significados da cor verde, podendo inclusive está ligada a forças “sobre-humanas”. Para 
Connell e Airey (2010) o homem Verde Celta tem uma ligação com a vegetação e fertilidade. 
Diferentemente das crenças dos povos na Europa medieval, nas quais “o verde era associado com 
o demônio e usar roupas verdes era considerado azar” (O’CONNELL; AIREY, 2010, p. 115). 
O verde que aparece no conto de Rubem Alves pode ter duas perspectivas, uma, inicialmente 
negativa (gigante) outra, positiva (árvores). O verde dos gigantes malévolos é transformado em 
verdes árvores frutíferas, simbolizando um verde-esperança.

Apresentaremos agora mais uma associação positiva com o amarelo. De acordo com 
Connel e Airey (2010) o princípio solar se associa a animais, pássaros e plantas (leão, águia 
e girassol) e as cores: amarelo, laranja e o vermelho. O amarelo, por sua vez, traz em si a 
simbologia do ouro:  “Las principales correspondencias del Sol son el oro entre los metales y el 
amarillo em los colores” (CIRLOT, 1992, p. 417). Ou seja, dos metais o que corresponde ao sol 
é o ouro. Conforme Connell e Airey (2010), na China tem um mito de criação que descreve o 
surgimento dos primeiros homens feitos de argila amarela, também associam a cor ao centro do 
universo e era considerada a cor sagrada do imperador. 

O sol é um dos elementos principais no conto de Rubem Alves, pois ele é a força vital 
do dia, fonte de luz e alegria para os indivíduos que habitam o país. Ele depende dos acordadores 
e estes dependem dele para o dia amanhecer. Simbolicamente ele representa a claridade em 
oposição às trevas. Com a proibição da música o sol não mais aparece, logo não havia beleza a ser 
admirada, “Mas, em compensação – assim diziam os gigantes – havia energia elétrica de sobra. 
E todos podiam tomar banho de lâmpada, pois de sol é que não havia...” (ALVES, 2005). O 
pensamento utilitarista tomava conta das pessoas, pois a luz elétrica era prática e útil, podendo 
ser vendida, ao contrário do sol, cuja luz é natural e de graça. 

Sem o sol o país era total escuridão, esta, também se fazia presente dentro das pessoas. 
O nascimento do sol todos os dias, no conto de fadas, era a representação da vida sobre a morte, 
da alegria em oposição à tristeza. Ele desaparecia à noite, mas logo no dia seguinte ressurgia. 
Seus acordadores o despertavam com belas canções, como se fosse um festival ao deus da 
iluminação, quiçá, divina. Segundo O’ Connell e Airey (2010, p. 118-119): “O desaparecimento 
do sol em cada noite e seu aparente renascimento na manhã seguinte o torna símbolo da morte, 
da ressurreição e da imortalidade”. Contudo, o sol de Rubem Alves não morre quando seus 
acordadores deixam de fazer música para ele nascer, fica na verdade, adormecido.

Vale lembrarmos duas coisas que muito são enfatizadas no conto: a beleza e os sonhos, 
que segundo Rubem Aves, moram dentro das pessoas. O nascimento do sol talvez fosse o 
ressurgimento de uma luz interior que há muito tempo permanecia apagada nos indivíduos que 
o sol fazia brilhar.  “El oro constituye tambien el elemento esencial del simbolismo del tesoro 
escondido o difícil de encontrar, imagen de los bienes espirituales y de la iluminacion suprema” 
(CIRLOT, 1992, p. 344). Seguindo o pensamento de Cirlot, o sol simbolicamente representa 
um elemento precioso, além dos tesouros que guardamos espiritualmente conosco. 
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No caso de O flautista mágico os bens espirituais seriam a beleza e o sonho, que 
inicialmente aparecem ligados à alegria das pessoas, mas que logo vão deixando de serem 
revelados, pois passam a ser proibidos, portanto esses tesouros que ficam escondidos no íntimo 
de cada indivíduo só conseguem a “iluminação suprema” com o retorno do sol. “O sol nascente 
geralmente é considerado um símbolo de esperança e novos começos  em contraste com o sol 
raiado que significa iluminação” (O’CONNELL; AIREY, 2010, p. 118). E é com o retorno do 
sol que termina o conto.

O tema central depreendido do mito que, por sua vez, se relaciona com as celebrações 
sagradas é o da renovação da vida e do restabelecimento da ordem que triunfa sobre o caos. 
Tal coisa é simbolizada na luta contra as forças demoníacas. Aqui encontramos já o núcleo 
básico que, velado no campo simbólico, será encontrado em todas as culturas: a luta entre o 
bem o mal. Esse tempo primordial único nos apresentará, nas sucessivas épocas históricas, 
o Antagonista e o Redentor, seja este último o herói do mito ou do conto, herói tribal ou 
herói da história sagrada. (PAZ, s/d, p. 23-24)

Conforme Noemí Paz, a luta do bem contra o mal é um tema que aparece em todos as 
culturas nas mais diversas épocas, seja em histórias sagradas, mitos ou contos. Sempre existirá 
um antagonista e um herói. Em O flautista mágico o sol é a representação de uma força maior. 
É o deus da beleza e da música, semelhante atribuição é dada ao deus Apolo da mitologia 
grega, considerado o deus mais belo da mitologia. Assim como Apolo, que luta com um dragão 
chamado Píton, derrotando-o com uma flecha, faz o sol de Rubem Alves, travando uma luta 
contra os dragões e os gigantes, e vencendo com o poder da beleza. 

Nesse conto é possível notarmos a temática das batalhas entres seres benevolentes e 
seres malevolentes. Comungando com o pensamento de Noemí Paz, o triunfo do benigno sobre 
o maligno simboliza o núcleo básico encontrado em todas as histórias de todas as culturas. O 
flautista mágico, por ser um conto de fadas, não poderia deixar de apresentar o encanto e a magia 
que fazem parte dessas histórias, uma vez que traz em seu contexto um sol com sua luz e beleza 
radiante, um flautista herói com sua alegre canção, seres divinos capazes de vencer os gigantes 
e os dragões.     

6  A SIMBOLOGIA DA FLAUTA

A flauta é um instrumento com várias representações simbólicas, dependendo da região 
ou época. Na mitologia grega ela é usada pelo deus Pã para encantar ninfas, animais e homens. 
A beleza de sua música contrasta com a feiura de sua aparência. Em O Flautista de Hamelin, ela 
ganha a mesma função encantatória, pois é utilizada pelo Flautista para hipnotizar os ratos da 
cidade de Hamelin, espulsando-os de lá. Em Gênese (Bíblia), no capítulo 4, versículo 21 aparece 
Jubal “pai de todos os tocadores de harpa e flauta” (BÍBLIA, 2002, p. 26). O que podemos notar 
com isso é que esse instrumento tem agraciado a humanidade desde a sua origem.
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 A flauta é um instrumento melódico que encanta e enfeitiça a todos os seres. “De um 
modo geral o som da flauta é considerado sempre como uma música celeste, por vezes dita 
como a voz dos anjos” (GUEDES, 2017, grifo do autor). Corroborando esse pensamento Rubem 
Alves coloca em O flautista mágico um ser possuidor de uma canção celestial capaz de encantar 
a todos. Como já fora mencionado, as pessoas do país cantante faziam o dia amanhecer sob o 
embalo da música e com ela vinha a beleza solar e os sonhos, mas com a chegada dos gigantes 
e dos dragões a música é proibida. Porém, um ser que ninguém consegue explicar a origem 
exata, toca uma melodia tão bela que desperta todos os acordadores do Sol de suas letargias, 
quebrando a barreira da proibição. 

Com a ajuda de um elemento simbolicamente divino, a flauta, O flautista mágico traz 
a esperança para aquele lugar, restabelecendo assim a ordem inicial do conto. Conforme o 
pensamento de Noemí Paz, o conto de fadas traz em sua primeira instância “a transgressão de 
uma proibição; o antagonista traz consigo o mal, a oposição implica a ruptura da harmonia 
universal; após a realização das provas, [...] no final da história, representa o restabelecimento 
da ordem” (PAZ, s/d, p. 55). A autora ainda trata da presença de transformações e de uma 
sequência comum aos contos de fadas:

O conto de fadas nos remete a uma história de transformações através das provas. Desse 
modo, vemos claramente três sequências: a primeira é negativa (aparecimento do antagonista 
- agressor); na segunda, o herói faz a intermediação entre o bem e o mal encontra o doador 
e o auxiliar mágico, que se une a ele por sua virtude (força), e são organizadas as provas 
sequenciais; a terceira parte é a mediação realizada. O herói transmuta o mal em bem, 
percorre um caminho, transforma. (PAZ, s/d, p. 58)

No conto de Rubem Alves aparecem essas três sequências. O antagonista é encontrado 
nas figuras dos invasores/ditadores do país (dragões e gigantes), já o herói que faz a mediação 
entre o bem e o mal é o flautista, e seu elemento mágico auxiliar é sua própria flauta, utilizada 
para devolver a harmonia inicial, transformando o mal em bem, pois ele toca uma melodia 
que transforma os gigantes verdes em mangueiras e pitangueiras, quanto ao dragão dourado, 
transforma-se em um ipê amarelo. Vejamos abaixo como as pessoas reagem ao ver O flautista 
mágico:

Quando o viram, todos ficaram com muito medo, porque os instrumentos de música haviam 
sido proibidos, fazia muito tempo. Aquele homem estranho: com certeza era o tal de Sonho, 
que os gigantes verdes e os dragões amarelos queriam destruir. E trataram de se esconder 
em suas casas para ver o que iria acontecer (ALVES, 2005).

O protagonista do conto é o herói que surge de forma mágica, descendo das montanhas.   
“Na mitologia as montanhas, filhas da terra, são consideradas lugares sagrados por sua altura e 
verticalidade, elas evocam a elevação espiritual, a meta da peregrinação ascensional rumo à 
divindade” (PAZ, s/d, p. 33). O flautista é um ente sagrado porque também surge das altas 
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montanhas, representando essa elevação espiritual da qual nos fala Noemí. Magicamente toca 
uma velha melodia e, como num passe de mágica, vai transformando as coisas para melhor. 

As pessoas “começaram a se lembrar das velhas canções esquecidas, os risos ao nascer 
do sol, a harmonia dos instrumentos...” (ALVES, 2005). Elas são contagiadas pela bravura do 
flautista mágico e desse modo também vão às ruas se unir a ele para destruir o mal que se 
instalara em seu país. Como em um festival elas o seguem tocando uma música linda, fazendo 
muito barulho; cantava quem sabia, improvisava quem não tinha instrumento. Nosso herói é 
mágico, dotado de poderes, ele surge trazendo a paz àquele povo sofrido e sem sonhos.

Metaforicamente falando, o flautista é encarado como a própria beleza e o sonho que 
haviam sido adormecidos nos corações das pessoas, pois seu aparecimento e seu desaparecimento 
são dois fatos misteriosos no conto. “A luz do sol nascente, quente, o envolvia com um brilho 
estranho, e ele até parecia um ente de outro mundo. E assim desapareceu numa curva. Ficou 
encantado” (ALVES, 2005). Nesse trecho é possível notarmos o ressurgimento do sol, pois com 
ele o dia amanhece e a tranquilidade volta a reinar no país. Os sentimentos mais belos retornam 
aos corações das pessoas, a tristeza é transformada em alegria.

7  CONSIDERAÇÕES FINAIS

O uso do simbólico é recorrente nos contos de fadas, fato que o faz não passar em 
branco no conto de Rubem Alves. Ao longo de nossas reflexões deixamos claro a presença desse 
recurso utilizado pelo autor.  O flautista mágico é um conto bastante representativo no que diz 
respeito a significações simbólicas de personagens. Seus elementos: dragões, gigantes, sol e 
flauta trazem em si representações diversas. Acreditamos que o autor buscou entender esses 
elementos em seus mais variados aspectos. Do caráter mítico decorre a amplitude das possíveis 
interpretações da obra. Um dos objetivos que buscamos alcançar com esta pesquisa foi expor o 
simbolismo presente no livro, além de difundi-lo.

Ao longo de nossas análises refletimos sobre os elementos dotados de simbolismo na 
obra e suas possíveis significações simbólicas; expomos também o papel que cada um desses 
elementos desempenha na construção de sentidos da obra.  Rubem Alves oferece ao leitor 
um profundo conhecimento de simbologia. Revela alguns personagens com cargas negativas e 
positivas, como é caso do dragão, do sol e do gigante. É uma história que inicia harmoniosamente, 
com as pessoas felizes em um país imaginário, porém como vimos, essa harmonia sofre uma 
quebra com a chegada dos “monstros invasores”, o que se configura no conflito a ser solucionado 
pelo flautista mágico. 

O flautista é o herói salvador daquele país, possui um objeto mágico auxiliador como 
nos contos de fadas. Seu surgimento é tão importante no conto que com a chegada dele também 
surge o sol, este, fonte de luz e libertação, ou seja, restabelecimento de uma ordem, trazendo 
vida e ressignificação aos substantivos (sonho e beleza) que estavam mortos nos corações 
humanos. O conto é, como vimos, o triunfo do bem sobre o mal. Um dos temas principais dos 
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contos de fadas. A obra se assemelha aos antigos contos de finais felizes, nos quais o bem sempre 
vence prevalece. Cada personagem traz em si uma mensagem diferente e uma função.

O conto traz uma reflexão sobre o comportamento do homem mediante as 
transformações no mundo. Apresenta algumas situações vivenciadas pelos personagens, 
mostrando como determinadas escolhas podem trazer coisas boas ou ruins para a vida das 
pessoas, ensina que a felicidade pode estar na simplicidade da vida e que o sonho é algo precioso 
que não pode ser esquecido, assim como a beleza do ser e de como o homem reage diante das 
coisas. Sua ação ou a falta dela repercutem na sua qualidade de vida, fazendo de cada decisão ou 
escolha um fator determinante.
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  A LINGUAGEM EM USO
Um cotejo entre noções de interseção 

em Wittgentein, Vossler e Bakhtin

   Valmir Nunes Costa  
 

RESUMO
Neste artigo, faremos um cotejo entre noções de interseção em Wittgenstein, Vossler e Bakhtin abordando sua 
anuência, separação ou indiferença relativa à linguística imanentista. É abordada aqui a questão da maior ou 
menor aproximação dos autores em foco relativamente à linguística estrutural, tal com é definida por Saussure. 
Este artigo também defende a tese de que Bakhtin não negou a importância da linguística da língua; não foi 
opositor radical, como querem alguns teóricos. A mesma tese está presente em diversos autores, como Faraco 
(2003), Flores & Teixeira (2005), entre outros. Wittgenstein e Vossler também têm semelhanças com Bakhtin 
no que tange uma inovação no tratamento da linguagem em relação à linguística saussuriana, sem, no entanto, 
tornarem-se radicais opositores a essa linguística. Um cotejo entre os três autores tem a vantagem de elucidar 
pontos teóricos de interseção relevantes para a linguística, ao tempo em que articula pontos de vista diferentes 
sem necessariamente torná-los mutuamente opositivos.
Palavras-chave: língua, imanência, exterior, sujeito, enunciação

ABSTRACT
The issue of greater or lesser approximation of the authors focus in relation to structural linguistics, which 
is linked to the abstract language, as is defined by Saussure, is addressed here. In this article we will make a 
comparison between notions of intersection in Wittgenstein, Bakhtin and Vossler and addressing reasons for 
these authors to defend their consent, separation or indifference on the immanentism linguistics. This article 
also supports the theory that Bakhtin did not deny the importance of the linguistic of the language (term of the 
saussurian dichotomy language / speech), that means he was not as radical opponent as wanted some theorists. 
The same argument is present in many authors, like Faraco (2003), Flores & Teixeira (2005), among others. 
Wittgenstein and Vossler also have similarities with Bakhtin relatively to a radical innovation in the treatment 
of language in relation to saussurian linguistic. A comparison between the three authors have the advantage 
of elucidating points of intersection theoretical importance for language studies at the same time articulating 
different points of view without necessarily making them mutually opposite.
Keywords:  language, immanentism, subject, enunciation

Em artigo, Stigar (2008) faz uma reflexão sobre a frase “traga-me uma chave estrela!”. 
Se uma frase é observada em uso, não convém falar de funções sintáticas das palavras ou de 
sua classificação gramatical, nem de quaisquer explicações metalinguísticas, quando o objetivo 
é compreender-lhe o significado. Para a frase acima não caberiam informações gramaticais 
como resposta. Do contrário, não haveria entendimento entre os sujeitos falantes, e o senhor 

artigo acadêmico
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mecânico estaria em apuros. Informações metalinguísticas não resolveriam o problema, quando, 
na realidade, o mecânico necessitava mesmo era do auxílio de seu ajudante para consertar seu 
carro. Os sentidos, no caso, viriam dos contextos semântico e pragmático.

Pode-se falar em possíveis sentidos atribuíveis à frase. 
Foi o único trecho do curto artigo de Stigar que nos chamou a atenção, o exemplo “da 

chave estrela”, o qual ele calcou de Gomes (1995, p. 26) sem, no entanto, citá-lo por completo 
nas referências. 

É impressionante a multiplicidade de situações para as quais a linguagem está posta. Não 
basta uma relação entre palavra e coisa. No caso, a palavra teria função meramente mimética 
dentro de um enunciado, ou numa unidade comunicativa. A palavra, no entanto, recebe seus 
sentidos durante o seu emprego; a partir do uso que se faz dela. Até aqui, vimos falando como 
Wittgenstein. 

Usamos acima o termo sentidos atribuíveis à frase, mas perguntamo-nos se se pode falar 
em sentidos atribuíveis à frase. Bakhtin (2003) não falaria em frase e sim em enunciado. Frase 
daria o sentido de trecho mumificado da língua; cadáver pronto a ser dissecado em estudos 
laboratoriais. Isso não quer dizer que Bakhtin não reconheça o lugar da linguística saussuriana 
nos estudos da linguagem, como se pode depreender de diversas passagens, principalmente 
naquelas cujas obras foram assinadas apenas por ele. Essa, porém, não é uma compreensão 
pacífica. De acordo com Flores & Teixeira (2005, p. 53), 

diferentemente do que se pensava em Marxismo e filosofia da linguagem (MFL), nas obras em 
que a autoria não é compartilhada, Bakhtin tem uma relação positiva com a linguística, ou 
seja, institui sua teoria da linguagem sem invalidar a teoria saussuriana, embora não deixe 
de assinalar que ela é insuficiente para o estudo da comunicação verbal.

Citações do próprio Bakhtin também são feitas em várias passagens desses autores, as 
quais confirmam o que vimos afirmando, a exemplo do trecho: “Pesquisas metalinguísticas, 
evidentemente, não podem ignorar a linguística e devem aplicar os seus resultados [...]. Devem 
[as pesquisas] completar-se mutuamente e não fundir-se”1.

Faraco (2003), comparando o que pensam Volochinov e Bakhtin a respeito do 
pensamento linguístico, também deixa transparecer a ideia de que este segundo filósofo não 
vira as costas para a linguística saussuriana. Para isso, cita a versão inglesa da obra bakhtiniana O 
problema do texto (p.120): 

Assim, enquanto Bakhtin considera que o linguista está correto em abordar os elementos 
linguísticos no contexto fechado do sistema da língua, Volochinov critica precisamente o 
fato de o pensamento linguístico ter perdido, sem esperança, qualquer sentido do todo 
verbal (p. 93).

1 O trecho é uma citação de Flores & Teixeira (2005) a respeito da obra de Bakhtin Problemas da poética de Dostoievski (1997, p. 181), 
que não lemos durante a pesquisa que ensejou a escritura deste artigo por não ser escopo da questão abordada aqui.
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Conforme Gregolin (2006), Pêcheux denuncia em Bakhtin uma leitura errada de 
Saussure tentando anular a dimensão da língua em detrimento do fenômeno social da interação 
verbal realizada através da enunciação e dos enunciadores. Mas Pêcheux toma como referência 
Marxismo e filosofia da linguagem, o qual é tido por alguns autores como sendo de autoria de 
Volochinov, a exemplo de Faraco (op.cit.).

Mas em Marxismo e filosofia da linguagem também é possível encontrar trechos que 
provam o reconhecimento da importância do estudo da linguística estrutural abstrata (o que 
prova nesta obra um tom dúbio), embora nesse caso não se possa fazer uma divisão, tornando as 
duas disciplinas claramente distintas uma da outra. Na passagem seguinte, observa-se claramente 
que o componente abstrato da língua não é ignorado para os autores de MFL: 

Na realidade, o locutor serve-se da língua para suas necessidades enunciativas concretas 
(para o locutor, a construção da língua está orientada no sentido da enunciação da fala). 
Trata-se, para ele, de utilizar as formas normativas (admitamos, por enquanto, a legitimidade 
destas) num dado contexto concreto. Para ele, o centro da gravidade da língua não reside na 
conformidade à norma da forma utilizada, mas na nova significação que essa forma adquire 
no contexto. O que importa não é o aspecto da forma linguística que, em qualquer caso em 
que esta é utilizada, permanece sempre idêntico. Não: para o locutor o que importa é aquilo 
que permite que a forma linguística figure num dado contexto, aquilo que a torna um signo 
adequado às condições de uma situação concreta dada.  (MFL. 2006, p. 95)

Levantar tais questionamentos requer passar inevitavelmente pela questão enfadonha da 
autoria dos textos publicados sob autoria inicialmente de Volochinov, mas que muitos atribuem 
a Bakhtin, a exemplo de MFL. É estranho, no entanto, que foi publicado no mesmo ano que 
Problemas da poética de Dostoievski, de autoria única de Bakhtin (1929). Perguntamo-nos se este 
autor teria publicado dois livros no mesmo ano. Ademais, MFL é uma obra que contém as 
ideias d’O Círculo, o que não quer dizer que sejam alheias à fonte bakhtiniana. É um livro que 
“poderia” ter sido escrito por qualquer um dos outros membros, já que conteria as ideias do 
Círculo, se é que podemos falar em ideias do Círculo.

Bakhtin trabalha com as noções de dito e não-dito. Sendo que a primeira é da ordem da 
língua e que a segunda é da ordem de seu exterior (exterior à língua), ou mais exatamente do 
contexto pragmático. Soaria destoante localizar Bakhtin numa perspectiva que visse o enunciado 
sem base linguística. Este também é o entendimento de Authiez-Revuz, a qual trabalha numa 
perspectiva semelhante: 

Jacqueline Authiez-Revuz, (...) para fundamentar sua perspectiva de abordagem do sujeito, 
convoca o que chama de ‘a necessária referência preliminar a pontos de vista exteriores que 
fundamentam essa heterogeneidade constitutiva do discurso’ [...]: a psicanálise lacaniana e 
o dialogismo bakhtiniano (FLORES & TEIXEIRA, op.cit., p. 108).
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Adam (1999, p. 88) também corrobora a visão dos autores citados referentemente ao 
ponto de vista de Bakhtin a respeito da linguística estrutural; da língua tal qual foi concebida por 
Saussure em seu Cours de Linguistique General (CLG):

(...) comme on l’a déjà vu plus haut, Bakhtine insiste sur l’étroite complémentarité de 
la langue et du discours: “Apprendre à parler c’est appprendre à structurer des énoncés 
(parce que nous parlons par énoncés et non par propositions isolées et, encore moins, bien 
entendu, par mots isolés). Le genres du discourse organisent notre parole de la même façon 
que l’organisent les formes grammaticales (syntaxiques)2. 

Outros autores entram em cena para dizer o contrário do que vimos afirmando. Entre 
eles está Cardoso (2005, p. 24 e 25) o qual fala o tempo inteiro de uma oposição radical entre 
Bakhtin e Saussure, inclusive cita trechos de uma das obras de Bakhtin, mas não cita a obra 
compilada. Se a citação vier de MFL, onde de fato a linguística saussuriana é vista com um olhar 
muito cético, vamos cair na velha questão da autoria. Sendo Volochinov autor daquela obra, a 
ideia de uma oposição radical à linguística abstrata, sustentada por Bakhtin, não poderia ser 
válida.

Para Bakhtin, que foi filólogo3, o sujeito é um sujeito dialogal. Este e o Outro têm 
uma relação existencial de implicância mútua. Isto quer dizer que a existência de um depende 
da existência do outro. No entanto, nem o sujeito nem o diálogo têm a acepção corrente do 
ponto de vista do senso comum. Ambos compreendem noções mais complexas; não podem ser 
confundidos com o indivíduo e com o diálogo face a face imediatos que todos nós conhecemos/
praticamos diariamente, embora façam parte de tais conceitos num sentido mais amplo. Ele não 
produz frases, mas enunciados (a não ser que ele seja um professor de português ou um escritor 
de livros didáticos de língua portuguesa). O sujeito participa da vida diária; das atividades 
que exerce e que vai descobrindo e participando por intermédio da palavra (da palavra?). A 
palavra, ou seja, o enunciado é responsivo-ativo. Isso quer dizer que não surge do nada, mas 
que é uma resposta, ao mesmo tempo em que demanda que aqueles a quem se dirige deem 
feedback de alguma forma. A ausência dessa responsividade ativa marca diferença clara entre 
Bakhtin e Vossler, para quem o sujeito é aquele de quem o dizer emana. Com outras palavras, 
seu enunciado não subentende outras vozes anteriores; e o Outro não têm que assumir atitude 
responsivo-ativa diante do que é dito. Flores & Teixeira (2005, p. 59) relativamente ao sujeito 
em Bakhtin, afirmam:

A consciência, considerada intersubjetividade, deve ser vista, na realidade comunicativa, 
porque só na comunicação efetiva é que o “eu” se reconhece como alteridade. Entretanto, 
o sujeito que aí tem lugar não é aquele da unilateralidade comunicativa, mas um sujeito 

2 (...) Como já vimos acima, Bakhtin insiste na estreita complementaridade da linguagem e do discurso: “Aprender a falar é 
aprender a estruturar enunciados (porque falamos por enunciados e não por propostas isoladas e menos ainda, claro, por palavras 
isoladas). Os gêneros discursivos organizam nossa fala da mesma forma que organizam as formas gramaticais (sintáticas). (Tradução 
nossa).
3 Essa informação encontra-se na capa (lado de trás) do livro Marxismo e filosofia da linguagem, 12ª ed.
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que é dialogizado de modo interno porque constituído intersubjetivamente. Na teoria de 
Bakhtin, está colocada a impossibilidade de simetrização do sujeito, ou seja, a constituição 
subjetiva diz respeito a uma relação que não é de forma alguma aritmética. (...) 

O dito em Vossler não subentende já-ditos, visto que parte de um sujeito senhor de 
sua própria fala. Linguistas educados nos princípios positivistas trataram Vossler com muita 
hostilidade. Seus escritos chegaram a ser tidos como intuitivos e anticientíficos. Se Vossler 
inovou na concepção de linguagem libertando-a do objetivismo abstrato, da concepção abstrata 
que a estatizava, não a libertou, no entanto, da prisão no indivíduo. É essa uma das críticas de 
Bakhtin a Vossler. 

Antes, no entanto, de citar as críticas de Bakhtin a Vossler, vejamos o que críticos 
contemporâneos desse autor apontam em avaliação seus escritos, numa citação de Elia (1978, 
p. 16):

Numa época em que as teorias dos neogramáticos dominavam quase sem contraste, se 
excetuaram alguns nomes isolados, como o de Schuchardt, por exemplo, não é de admirar, 
conforme observa Iorgu Iordan na Introdução à Linguística Românica, que um autor então 
muito jovem tivesse encontrado, em vários círculos linguísticos, indignação, incredulidade 
e desprezo, e isso por haver ousado apelar para a intuição, como fator explicativo de 
fenômenos linguísticos, considerado à época mero fator subjetivo e, como tal, inteiramente 
anticientífico.

Em Bakhtin podemos ver que o indivíduo que faz uso da língua, apesar de ter boa 
margem de liberdade de formulação do seu dizer, contribuindo, assim, para o andamento da 
história e da “evolução” da língua, ele é assujeitado à medida que seu dizer só pode se dar dentro 
do que uma situação sócio-discursiva permite. Seus enunciados não partem de si-indivíduo, 
são apenas formulados; articulados, mas, na realidade, são respostas a enunciados anteriores; 
obedecem a formas relativamente estáveis (os gêneros) da respectiva atividade do contexto da 
produção.

As ideias deste último parágrafo são incompatíveis com o ideário da filologia. Mas 
nunca se viu falar que Bakhtin foi um desses que se contradizem em suas obras.

Bakhtin afasta-se de Vossler também no que diz respeito ao lugar da noção de estilo. 
Flores & Teixeira (op. cit., p. 55) atestam que

o contraponto de Bakhtin é, nesse texto (Gêneros do discurso, 1992), a exemplo de outros, a 
estilística. Desse ponto de vista, o autor propõe o estudo do estilo não mais em termos de 
oposição entre gênero e estilo, mas em termos de interação, isto é, as mudanças no estilo 
são inseparáveis das mudanças nos gêneros. Esse problema é explicitamente estudado na 
segunda parte do livro, quando Bakhtin elabora uma severa crítica à linguística do século 
XIX em função da supremacia atribuída ao locutor, que minimiza o papel do outro na 
produção do enunciado. (...)
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Vossler atacou ferozmente o estudo de línguas mortas. Aliás, o estudo de línguas vivas 
como se fossem línguas mortas. Não estou falando do estudo do latim ou do grego clássicos, 
pois o estudo dessas línguas não é um estudo de línguas vivas como se fossem línguas mortas, 
mas um estudo de línguas mortas como realmente são: mortas. 

Vossler afasta-se claramente do estruturalismo saussuriano pelo fato de este separar a 
língua da fala, valorizando apenas a primeira. Vossler centra-se na linguística da fala; valoriza-a; 
estuda-a. Isso traz consequências claras para a sua noção de sujeito.

O sujeito em Vossler é a fonte do seu dizer. Numa classificação bakhtiniana 
(volochinoviana), ele seria subjetivo-idealista, categoria que faz dicotomia com a corrente 
objetivo-abstrata. É a esse objetivismo abstrato que Vossler faz duras críticas. Vossler fica entre 
Saussure e Benedetto Croce4, seu mestre (ninguém inova por completo!). Ficou no meio do 
caminho com essa história de sujeito dono de seu dizer! Afastou-se de Saussure, mas sua teoria 
não abordou noções como as de sujeito e de língua de forma satisfatória para teorias como a 
bakhtiniana ou a pêcheutiana.. 

DO COTEJO

Vossler pertenceu à escola idealista de Munique. Colocou o indivíduo em primeiro 
plano privilegiando a função expressiva da linguagem. Sobre esta última função é importante a 
afirmação de Bakhtin (2003)5 que diz:

A despeito de toda a diferença na concepção dessa função por teóricos particulares, sua 
essência se resume à expressão do mundo individual do falante. A língua é deduzida da 
necessidade do homem de auto-expressar-se, de objetivar-se. A essência da linguagem nessa 
ou naquela forma, por esse ou aquele caminho se reduz à criação espiritual do indivíduo. 
(...) A linguagem é considerada do ponto de vista do falante como que de um falante sem 
relação necessária com outros participantes da comunicação discursiva. Se era levado 
em conta o papel do outro, era apenas como papel de ouvinte que apenas compreende 
passivamente o falante (p. 270).

As críticas apontadas por Bakhtin à Estilística vossleriana tem fundamento no fato de 
que o dialogismo não é levado em consideração nas produções textuais individuais, mas as falas 
e/ou textos produzidos pelo indivíduo insinuam-se particulares deste ente emissor de suas 
falas; de seus textos. Falta neste caso considerar que toda produção leva em consideração o 
outro; é um discurso para o outro; um discurso também limitado por outras falas prévias que 
lhe são determinantes.

4 Dados os limites deste artigo, não poderemos nos aprofundar em autores importantes como Benedetto Croce. Deixamos esta 
tarefa para o leitor interessado.
5 Esta citação de Bakhtin foi calcada em um trecho de Costa (2016).
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Resumindo, Vossler
• deu a devida atenção aos fatores psíquicos da linguagem;

Concluiu que:
• A língua se faz de dentro para fora (linguagem, por conseguinte, é ex-pressão)
• A estilística passa a ser a verdadeira face da linguagem (a cada intuição corresponde 

uma forma particular de expressão)

A respeito de Wittgenstein, este autor escreveu dois principais livros: Tractatus Logicus-
philosophicus (1922), escrito quando jovem, em que tratou as palavras como indicadores ou 
símbolos das coisas no mundo. E Investigações filosóficas (1953), em que deixa claro que o 
significado das palavras não depende daquilo a que elas se referem, mas de como elas são 
usadas. Henriques (2008) acrescenta sobre autor que, antes de se dedicar à filosofia, Ludwig 
Wittgenstein foi matemático, músico, arquiteto, escultor, engenheiro mecânico, professor de 
liceu, soldado e aviador. Poderia ter prosseguido com sucesso qualquer destas carreiras. Antes de 
chegar a Cambridge - que lhe ofereceu um doutoramento à entrada - estava para ser aeronauta. 

Em Investigações filosóficas, Wittgenstein, com a noção de jogos de linguagem, aproxima-
se de Bakhtin ao valorizar a linguagem a partir do seu uso. Nesta fase, afirma ser insatisfatório 
o seu Tractatus. Segundo D’Oliveira (1996), Wittgenstein abandona as ideias da sua primeira 
obra filosófica mais por uma questão de suas reflexões ali serem incapazes de elucidar todos os 
problemas da linguagem em virtude de resultarem de uma maneira “supersticiosa” de abordagem, 
do que por considerar suas primeiras reflexões pura e simplesmente como errôneas.

Bakhtin não concebe a linguagem fora de seu uso, muito menos como tendo um fim em 
si mesmo (neste ponto critica a abstração estruturalista que estuda a linguagem sem levar em 
consideração seu principal requisito de realização, o contexto sócio-histórico).

Wittgenstein, em seu segundo momento, sinaliza para a função prática da linguagem 
como sendo de extrema importância para o seu estudo, aproximando-se assim do filósofo russo. 
Nas palavras de D’Oliveira (op. cit., p.14),

a linguagem – diz o “segundo Wittgenstein” – funciona em seus usos, não cabendo, 
portanto, indagar sobre os significados das palavras, mas sobre suas funções práticas. Estas 
são múltiplas e variadas, constituindo múltiplas linguagens que são verdadeiramente formas 
de vida. Em outros termos, poder-se-ia dizer que o corretamente chamado linguagem é, na 
verdade um conjunto de “jogos de linguagem”.

Pelo exposto pode-se ver claramente que Wittgenstein teve dois momentos opostos em 
seu pensamento, em que o segundo é quase que totalmente uma negação do primeiro. A partir 
da leitura de suas obras e de observações feitas por outros teóricos, é possível depreender que 
Wittgenstein ouvia com atenção o discurso humano e analisava-o incessantemente. Concluiu, 
a partir daí, que a linguagem, decididamente, era um jogo que o ser humano aprendera 
(Investigações). Afirmou que
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• “Os limites da minha linguagem são o meu mundo.” O que não podemos dizer não 
podemos conhecer; “sobre o que não conseguimos falar, devemos silenciar” (Tractatus)

• A linguagem é um tipo de jogo, um conjunto de peças ou “equipamentos” (palavras) 
que são usadas de acordo com um conjunto de regras (convenções linguísticas). (Investigações)

• O conhecimento não consiste em descobrir (ou inventar) alguma “realidade” que 
corresponda ao que falamos, mas sim em estudar o modo como a fala funciona. (Investigações)

Quando Wittgenstein retornou à filosofia em 1929, após um período de quase que total 
abandono da filosofia, trouxe a mensagem de que os métodos da lógica pura não podiam dar 
conta dos problemas filosóficos; é uma crítica aos seus próprios escritos, os quais lhe renderam 
a tese de doutorado. Onde antes se tinha mostrado a favor de regras lógicas explícitas, agora 
falava em jogos de linguagem. Propunha substituir os estreitos limites da teoria dos conjuntos 
pelo que chamou de retratos familiares:

(...) não há, para Wittgenstein, uma única função comum das expressões da linguagem, 
nem mesmo algo que possa ser considerado como o jogo de linguagem. O que se pode 
dizer que existe são certas semelhanças, ou, nas, palavras do próprio Wittgenstein, certo 
‘ar de família’, certos parentescos que se combinam, se entrecruzam, se permutam 
(D’OLIVEIRA, 1996, p. 14).

Wittgenstein, antes de filósofo da linguagem, é um filósofo em sentido amplo e pode 
ser estudado por pesquisadores de várias áreas. Numa avaliação interessante, Henriques (s/d), 
citado anteriormente, afirma: 

Não foi decerto o maior filósofo do século XX, mas foi talvez o mais significativo. Fundou 
(inadvertidamente) e repudiou (com veemência) dois sistemas filosóficos. Quando morreu 
estava à beira de algo mais - nunca saberemos o quê. No final do seu primeiro livro, o 
Tractatus Logico-Philosophicus completado num campo de prisioneiros durante a primeira 
grande guerra, escreveu o seguinte: “as minhas afirmações são elucidativas do seguinte 
modo: quem me compreender acabará eventualmente por considerá-las absurdas, à medida 
que as utilizar como degraus para ascender além delas”. E no prefácio do seu outro grande 
livro Investigações Filosóficas lê-se isto: “Não é impossível que, na pobreza e escuridão do 
nosso tempo, caiba a este livro trazer luz a uma ou outra mente - mas claro que é muito 
pouco provável”.
Entre os seus haveres foi encontrada uma caixa com tiras de papel - Zettel - com um 
pensamento escrito em cada uma. Talvez um dia seja possível conjecturar a ordem em que 
foram escritas. “Mas claro que é muito pouco provável”.

E, encerrando provisoriamente nossa reflexão sobre Wittgenstein, releva pincelar que o 
trecho (a partir de introdução feita por D’OLIVEIRA, 1996, p. 14, citado acima)6 que confirma 

6 O livro introduzido por D’Oliveira citado aqui faz parte da coleção Os Pensadores é o livro Investigações Filosóficas, de 
Wittgenstein, uma obra da Nova Cultural citado na íntegra no item bibliografia.
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uma aproximação, mutatis mutandis, de Wittgenstein (o segundo) a Bakhtin  reflete um pouco 
do que vem acontecendo com muitos pensadores educados segundo o positivismo. Separar a 
pesquisa em ciências da natureza das pesquisas humanas faz-se necessário, dada a dinamicidade 
do espírito, a opacidade do discurso produzido pela linguagem e os limites dos nossos sentidos 
quando da percepção dos fenômenos. Wittgenstein percebeu isso claramente ao observar a 
linguagem e afirmou que a metafísica deveria ser substituída pela atitude prática; sem ela a 
linguagem esvaziar-se-ia de sentido.

CONCLUSÃO

Bakhtin, em Marxismo e filosofia da linguagem (2006) classifica os estudos da linguagem, 
como já informamos anteriormente, em duas correntes: o objetivismo abstrato e o 
subjetivismo individualista. Vossler e Wittgenstein (em sua segunda fase) se afastam da 
primeira corrente, por contemplar a linguagem a partir do seu uso.

Vossler é individual-subjetivista, visto que valoriza a linguística da fala (contrariamente 
a Saussure), enquanto que Wittgenstein, inicialmente abstrato objetivista, muda de posição, mas 
não pode ser classificado como linguista da fala (e nem mesmo como linguista), mas sim como 
um filósofo que, concernente à questão da linguagem, aproxima-se de Bakhtin, por considerar 
a linguagem numa perspectiva mais interacionista (segunda fase).

Podemos concluir dizendo que a linguística faz um caminho sui generis na sua trajetória 
teórica (como se observa a partir da leitura dos autores citados), afastando-se do positivismo 
para conquistar seu lugar de ciência junto à área humana. E assim, contribuindo para um novo 
conceito de ciência, o qual não retira do seu objeto de estudo o elemento humano. É dele que 
se compõe a linguagem. E é a partir da linguagem que se trabalham todos os outros objetos da 
ciência.   
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RESUMO
O presente artigo aborda os aspectos da teoria mimética de René Girard apresentadas no livro Mentira Romântica 
e Verdade Romanesca (2009), teoria que estuda as relações entre as personagens e pessoas, abordando que todas 
elas acontecem através da presença e influência de uma terceira que interfere nos desejos, o mediador. Destarte, 
o desejo sempre se dá de forma mimética. Assim, o presente artigo tem por objetivo analisar os aspectos 
existentes nessa teoria que estão presentes na obra neorregionalista Essa Terra, de Antônio Torres, utilizando 
como método a pesquisa, a leitura e a análise crítica da teoria e da obra. Este trabalho pretende ainda apresentar 
e discutir as características principais da teoria girardiana: como a mentira romântica, a verdade romanesca e 
as mediações.
Palavras-chave: Desejo mimético, Mentira Romântica, Verdade Romanesca, René Girard, Essa Terra.

ABSTRACT
This article deals with the aspects of the mimetic theory of René Girard presented in the book Mentira Romântica 
e Verdade Romanesca (2009), a theory that studies the relations between the characters and people, all of which 
occur through the presence and influence of a third one interferes in desires, the mediator. Hence, desire always 
occurs in a mimetic way. Thus, this article aims to analyze the existing aspects of this theory that are present 
in the neoregionalist work Essa Terra, by Antonio Torres, using as a method the research, reading and critical 
analysis of theory and work. This work intends to present and discuss the main characteristics of the Girardian 
theory: such as romantic lies, romance truth and mediations.
Keywords: Mimetic desire, Romantic Lie, Romanesque Truth, René Girard, Essa Terra.

INTRODUÇÃO

Desde os primórdios, desenvolvemos nosso aprendizado através de um longo processo 
de imitação. Em sua Arte Poética, Aristóteles (2001) afirma que a imitação é inerente ao homem, 
abordando o conceito de mimese que, por muito tempo foi objeto de análise para muitos 

1 Curso de Letras Português - pela Universidade Estadual do Piauí – UESPI – vitorya89@hotmail.com.
2 Professor Adjunto do Curso de Letras da Universidade Estadual do Piauí – UESPI.
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estudiosos, sendo comprovada e estudada até a contemporaneidade. Na obra Mentira Romântica 
e Verdade Romanesca (2009), René Girard traz a mimese sob um novo olhar, trazendo à tona a 
mentira romântica, a verdade romanesca, o desejo triangular, os aspectos de mediações e o 
conceito de bode expiatório.

A mentira romântica ocorre quando a presença do mediador na relação triangular não 
é reconhecida. Já a verdade romanesca é quando não só há a presença de um mediador, mas 
também o reconhecimento dessa existência. Advertimos que mesmo haja reconhecimento ou 
não por parte dos sujeitos envolvidos, sempre existirá uma terceira pessoa, i.e, a presença do 
mediador, sendo, portanto, todas as relações, como aponta Girard (2009), triangulares. Visto 
isso, Girard separou as mediações em dois tipos, sendo elas: externa e interna. A primeira 
ocorre quando há o reconhecimento do modelo adotado por parte do sujeito, dessa forma, 
a relação ocorre sem tensões, de forma harmônica. O segundo, ocorre quando não há essa 
aceitação, gerando possíveis conflitos na busca de um mesmo objeto.

Iremos analisar estas concepções dentro do enredo Essa Terra, de Antônio Torres, que 
narra a história de uma família sertaneja, buscando discutir suas principais características e 
contribuir com as discussões em torno da teoria mimética. 

I

Por muito tempo construiu-se uma história de que somos autônomos, independentes, 
espontâneos, e isso refletia nas obras, os autores não deixavam espaço para possíveis mediações. 
Era construída uma imagem de naturalidade nas relações, como se elas acontecessem de forma 
livre de intervenções. Os autores que assim acreditavam nestas ideias contribuíam, como aborda 
Girard (2011), para o desenvolvimento da mentira romântica. 

Após muitos anos de esforços e estudos, Girard notou um dado comum em obras 
escritas em locais e séculos diferentes, esse dado era a centralidade do desejo na reflexão acerca 
da condição humana, o que possibilitou contribuições para que a mentira romântica fosse 
desmascarada e os autores pudessem refletir em suas obras a verdade romanesca. 

Essa verdade romanesca chegou rompendo com todas as concepções empregadas 
anteriormente, como por exemplo as ideias de genialidade, espontaneidade, individualidade, 
liberdade, independência e a de amor à primeira vista. Com os estudos de Girard, tornou-se 
notável que todas as relações são triangulares e sempre estão cercadas por mediadores:

De outo lado, e aqui reside a força girardiana, determinados autores, na ótica do filósofo 
francês, os grandes autores, descortinam uma inquietante noção: dois sujeitos somente 
passam a desejar-se através da mediação de um terceiro termo. Vale dizer, toda relação 
amorosa é sempre triangular, há sempre um outro que estimula o desejo de um dos vértices 
do triângulo. (ROCHA, 2009, p.15)
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Visto isso, podemos afirmar que em todas as relações, não somente as amorosas, existe 
a presença de outro que ao desejar o objeto desejado, faz com que o desejo do sujeito aumente 
ainda mais, possibilitando a dinamicidade desse desejo. Além disso, essa relação não ocorre 
somente a partir do desejo do outro, ela se dá, de inúmeras formas, inclusive pela desaprovação. 

Assim como ocorre na realidade, os personagens procuram em outras pessoas a aprovação 
ou a desaprovação, assim constituem uma íntima relação de dependência, não desejamos só 
por desejar, desejamos influenciados por outros, desejamos porque alguém também desejou 
ou porque alguém desaprovou, e nessa desaprovação transformamos o obstáculo também em 
desejo, continuando, portanto, o ciclo do desejo triangular.

II

Na obra Essa Terra (2014), a história tem como centro a vida de Nelo que é narrada por 
seu irmão mais novo, Tontonhim. O livro divide-se em quatro partes, sendo elas: Essa terra 
me chama, Essa terra me enxota, Essa terra me enlouquece e Essa terra me ama. 
A primeira parte trata-se de um relato memorialista, em que Tontonhim narra a volta de seu 
irmão Nelo, após muitos anos, à sua terra de origem. No decorrer da história, nota-se que em 
todas as relações existe a presença de uma terceira pessoa, que Girard classifica como mediador. 
Vejamos o seguinte fragmento:

Ninguém disse, porém, se a vinda de Ancar estava nas Sagradas Escrituras. Ancar: o banco 
que chegou de jipe, num domingo de missa, para emprestar dinheiro a quem tivesse umas 
poucas braças de terra. Os homens do jipe foram direto para a igreja e pediram ao padre 
para dizer quem eles eram, durante o sermão. O padre disse. Falou em progresso, falou no 
bem de todos. O banco tinha a garantia do Presidente.
– Se o Presidente garante, a coisa é boa – o primeiro que abriu a boca a favor dos homens já 
estava diante deles, na porta da venda. Mas murchou, ao ouvir o conselho que não esperava:
– Plante sisal. Está dando um dinheirão. 
Sisal ninguém sabia plantar, aí é que estava a encrenca. Os homens do banco discutiram, 
explicaram, prometeram máquinas e dinheiro e todas as ajudas.
Depois o jipe voltou, trazendo as promissórias vencidas. Só então – e pela primeira vez na 
vida –, alguns homens do Junco começaram a compreender que padre também podia errar.
Nelo descobriu que queria ir embora no dia em que viu os homens do jipe. Estava com 17 
anos. Ele iria passar mais três anos para se despregar do cós das calças de papai. Três anos 
sonhando todas as noites com a fala e as roupas daqueles bancários – a fala e a roupa de 
quem, com toda certeza, dava muita sorte com as mulheres. (TORRES, 2014, p. 19)

Nelo deixa o Junco e segue cheio de sonhos, inclusive o sonho de superar a pobreza e 
ter uma vida melhor. Na passagem acima fica claro que o desejo de Nelo não surgiu de forma 
espontânea, assim também como as pessoas que investiram na plantação de sisal, ambos tiveram 
como mediadores as pessoas quem faziam parte do banco Ancar. No momento em que Nelo 
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viu aquelas pessoas, quis ser como elas, por isso deixou sua terra, sua família e foi para a cidade 
grande em busca de melhores condições. Não porque tivera esse sonho desde moço, mas porque 
adotou aquelas pessoas como modelos e passou a desejar ter o que elas tinham. 

Esse aspecto de basear-se em outras pessoas é um dos principais pontos que Girard 
(2009) aborda em sua teoria, mostrando que somos movidos por influências, e que imitar o 
outro e desejar o mesmo objeto de desejo é algo pertencente à natureza humana, nessa relação 
o outro é o que René Girard aponta como mediador, podendo ser a relação pacifica por meio da 
aceitação (mediação externa) ou conflituosa por meio da negação (mediação interna). 

Nelo foi para São Paulo e sumiu por muito tempo, embora ele não desse notícias, 
sempre mandava um dinheiro para a mãe para ajudar nas despesas, quando ele retorna não vai 
ver os pais em Feira de Santana, passa direto para o Junco – local onde crescera – e encontra 
seu irmão Tontonhim, que apesar de já ser adulto não o conhecia, pois quando Nelo foi embora, 
ainda não havia nascido. Tontonhim ouviu muitas coisas boas a respeito de Nelo durante toda a 
sua vida, criando então uma admiração mesmo não o conhecendo. 

Meu irmão ainda se lembra de cada parente que deixou nestas brenhas, um a um, ele que, 
não tendo herdado um único palmo de terra onde cair morto, um dia pegou um caminhão 
e sumiu no mundo para se transformar, como que por encantamento, num homem belo e 
rico, com seus dentes de ouro, seu terno folgado e quente de casimira, seus ray-bans, seu 
rádio de pilha – faladorzinho como um corno – e um relógio que brilha mais do que a luz 
do dia. Um monumento, em carne e osso. O exemplo vivo de que a nossa terra também 
podia gerar grandes homens– e eu, que nem havia nascido quando ele foi embora, ia ver se 
acordava o grande homem de duas décadas de sono, porque o grande homem parecia ter 
voltado apenas para dormir. (TORRES, 2014, p. 14)

Mais adiante temos ainda: “Eu estava louco para tomar um banho no tanque velho [...] 
queria que meu irmão fosse comigo e estava pensando em arranjar uma jega, a mais fogosa que 
houvesse, para o famoso Nelo matar a saudade de um velho amor.” (TORRES, 2014, p.15). Nos 
dois trechos da obra, observa-se que Tontonhim construiu uma admiração pelo irmão mesmo 
com a ausência de convivência. Essa relação só é possível por causa da presença da mediação de 
outras pessoas, que no decorrer de sua vida contaram-lhe histórias sobre o seu irmão mais velho, 
sempre o enchendo de elogios. Assim, podemos afirmar que as considerações e julgamentos dos 
outros influem muito nas nossas construções acerca das pessoas, somos o que os outros dizem 
sobre nós.

 Ao mesmo tempo em que notamos a admiração de Tontonhim por Nelo, percebemos 
também certa indiferença que o personagem tem para com o seu irmão mais velho, isso, 
provavelmente, ocorre por causa da preferência que os pais sempre tiveram a Nelo. Nessa 
situação, essa preferência funciona ainda como forma de mediação, despertando nos outros 
irmãos o desejo pelo afeto dos pais. 

A mala me fez pensar no correio e nos envelopes gordos de antigamente, que chegavam de 
mês em mês. Dinheiro vivo, paulista, rico. Também me lembrei de mamãe: – Tomara eu 
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tivesse mais um filho igual a ele. Bastava um.
Nelo, Nelo, Nelo.
Um velho retrato desbotado da sua primeira comunhão.
Nelo, Nelo, Nelo.
Um acalanto, uma toada, uma canção.
Nelo, Nelo, Nelo.
Miragens sobre o poente, nosso sol atrás da montanha, sumindo no fim do mundo.
Nelo, Nelo, Nelo.
São Paulo está lá para trás da montanha, siga o exemplo do seu irmão.
Nelo, Nelo, Nelo.
Éramos doze, contando uma irmã que já morreu. Só ele contava. 
Nelo, Nelo, Nelo. Bastava mais um.
Nossa sombra ao meio-dia, nossa árvore de todo dia.
Ora vejam quem chegou.
Entre, a casa também é sua.
Muito prazer! (TORRES, 2014, p.21-22)

A preferência que os pais tinham a Nelo fez com que todos os outros se sentissem 
excluídos, e às vezes até não amados, fazendo com que eles desejassem mais ainda o amor dos 
pais e até se alegrassem com as decepções de Nelo. Dessa forma, o afeto que eles sentiam pelo 
filho mais velho, funcionava como uma mediação, influenciando nas ações dos personagens e 
fazendo-os querer também a atenção e o carinho dos pais.

A minha resposta é um sim. Sim, velho Nelo, sim. Os outros mal conseguem o que comer 
e eu mesmo fiz uma cruz na parede e jurei por ela que nunca mais daria um tostão naquela 
casa de loucos, ainda que estivesse com o rabo cheio de dinheiro. Podiam morrer todos à 
míngua, diante dos meus olhos, que eu nem sequer iria me preocupar em enterrá-los. Por 
tudo o que me fizeram, a vida toda, e principalmente o que me fizeram durante os anos que 
mais precisei deles, por causa de um curso de ginásio. Os outros pensam do mesmo jeito, 
tenho certeza. Entre nós só uma estrela brilhou. Pague por isso, de preferência em ouro. 
Está tudo gravado na minha memória. Ouça:
 – Ninguém faz nada por mim. Ninguém me ajuda em nada.
Reconhece esta voz? Continue ouvindo. Continue:
– Tenho doze filhos e me sinto tão sozinha. Se não fosse por Nelo.
Espere mais um pouco:
– Não vou passar essa roupa. Não sou sua empregada.
E agora, atenção:
– Os incomodados que se retirem.
Eis por que me retirei. Quer um conselho? Vá lá. Viva uns tempos com eles. Assim você não 
precisará das minhas explicações. Tente saber o que é passar a vida dentro de um saco de 
gatos, com um rombo no fundo. Os gatos entram, se arranham e vão descendo pelo fundo 
do saco. Comi os farelos enquanto pude suportar, agora... (TORRES, 2014, p. 23-24)

Na resposta de Tontonhim, o desprezo que agora ele tem pelos pais aparece de forma 
explicita, e é notável em todas as suas conversas com Nelo, certa tristeza em sua voz, ou até 
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mesmo em seus pensamentos. Isso, porque o desejo de Nelo em agradar os pais, fez com que 
eles o amassem mais, ou pelo menos era o que demonstravam, fazendo assim com que os outros 
filhos, inclusive Tontonhim, desejassem mais ainda esse afeto paternal. Porém o amor dos pais 
era restrito a Nelo, gerando situações de extremo conflito e tensões. Como é notável nesse 
pensamento de Tontonhim: “Não vou negar: eu experimentava uma estranha espécie de prazer 
ao vê-lo com aquela cara de borrego que se perdeu da manada, toda vez que uma resposta minha 
o espicaçava.” (TORRES, 2014, p.24). 

Cabe ressaltar, que, esse afeto por Nelo não vinha só por parte dos pais, mas de outros 
parentes e pessoas que o conheciam, pois, os moradores do Junco criaram uma ilusão de que ele 
estava muito rico e com uma vida boa, quando na verdade ele era um ser deslocado, cheio de 
conflitos, doente, e agora tinha pouco dinheiro. Por desejar muito dinheiro e vida boa, muitos 
adotaram Nelo como modelo, entretanto, essa mediação ocorria de forma externa, as pessoas 
reconheciam o papel da mediação e dessa forma conflitos eram evitados.

 – Esse aqui vai ser igualzinho a você. É inteligente como o diabo – ela bate na cabeça do 
menino inteligente como o diabo. – Isto é que é um filho (não o dela, claro). – Há quantos 
anos você manda dinheiro para a sua mãe, hein, Nelo?
 – E eu lá sei? –ao dizer isso, ele se mostrou bem diferente de minutos atrás. Parecia 
orgulhoso com a história do bom filho.
– Ah, Nelo. Tu tá rico como o cão, não é?
– Dá para ir vivendo – ele disse –, mas suas palavras não destruíam toda a nossa ilusão.
– Rapaz de sorte, sempre teve muita sorte, desde menino. (TORRES, 2014, p. 25)

O papel de mediador aqui exercido por Nelo foi realizado de forma externa. Importante 
frisar que, embora essa breve relação ocorra de maneira próxima, existe uma distância espiritual 
entre o mediador e o sujeito, como conceitua Girard (2009). Essa distância é caracterizada pelo 
reconhecimento da adoção do modelo, destarte, não existem razões para uma possível tensão 
que por fim resultaria num conflito, características essas da medição interna.

Um aspecto importante a destacar da teoria girardiana é que as posições no triângulo 
das relações não são fixas, uma mesma pessoa pode desempenhar os papéis de sujeito, mediador 
ou objeto, porém, isso só é possível em situações diferentes. Assim, Nelo que outrora exerceu 
papel de mediador, pode tranquilamente ser o objeto desejado ou até mesmo o sujeito do 
triângulo, como acontece na história que ele conta ao seu irmão de como perdeu a família: 

– Então me ajude. Preciso achar a minha mulher e os meus dois filhos. Eu mato ela e você 
me ajuda a trazer os meninos. Se eu pego o filho de uma égua daquele baiano – 
– Nós também somos baianos.
– Mas ele é um cabra ruim. Me roubou tudo o que eu tinha. Ainda por cima é meu primo.
– De quem está falando?
– Não Tontonhim. Isso eu não lhe digo. Vamos correr para debaixo de uma moita. (TORRES, 
2014, p. 33)
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Na passagem, temos Nelo como sujeito da relação triangular, ele que era casado e já 
tinha filhos, acabou perdendo sua esposa para um baiano, que apesar de ser seu primo, desejou-a 
mesmo assim e tomou-a de Nelo. Agora que a esposa se tornou objeto de outro, o desejo 
que sentia por ela aumenta, porém ele já a perdeu, sendo sacrificado no conflito gerado nesse 
triângulo amoroso. Esse acontecimento contribui para que Nelo posteriormente suicide.

Temos ainda Nelo como mediador em outra relação presente na obra, desta vez a 
mediação ocorre de forma desconhecida por ele, e diferente da citada anteriormente, aqui 
temos um conflito que só vem à tona depois do suicídio de Nelo. A esposa do sargento que não 
conhecia Nelo, o viu sentado na calçada da igreja e comentou que ele era bonito, imediatamente, 
o sargento passou a não gostar dele pelo ciúme provocado pelo comentário da esposa, sentindo 
inclusive vontade de matá-lo. 

A sombra da igreja se encontra com a sombra das casas, no meio da praça. Daqui a pouco é 
de noite. E se papai não vem? 
Olho para o sargento e ele continua perscrutando o chão da praça. Perscrutando, 
esmiuçando: sem palavras, sem tristeza, sem alegria.
Eu sei que ele queria matar o meu irmão. Eu sei. Desde o dia em que sua mulher perguntou 
quem era o homem que estava sentado na calçada da igreja. Ela disse que o homem que 
estava sentado na calçada da igreja era bonito. E então...
Não pense mais nisso, sargento. Você perdeu apenas a chance de matar um homem, que já 
chegou aqui morto, como se verá. (TORRES, 2014, p. 47-48)

Nesse pensamento de Tontonhim, nota-se que a mediação aqui existente não ocorreu 
de forma pacífica, o sargento criou desprezo por Nelo, mesmo ele nem tendo conhecimento 
do ocorrido. Nessa situação, a morte de Nelo funcionou como um mecanismo de controle para 
a tensão causada pela esposa. Embora os motivos do suicídio de Nelo tenham sido outros, sua 
morte também funcionou como um sacrifício para o casamento do sargento, em que Nelo tendo 
morrido, as tensões criadas pelo possível desejo da esposa foram aliviadas temporariamente. 
Nesse momento ocorre o que na teoria girardiana é conceituada como o bode expiatório, algo 
necessário que pelo sacrifício se reinicie um período de paz, como podemos ilustrar no seguinte 
fragmento:

– Volta, volta – me debato, esperneio, imploro. – Estou me endireitando, estou ganhando 
dinheiro outra vez, faço negócios, compro confecções aqui e vendo no norte do Paraná – 
me sacolejo dentro das malhas, uma rede de malhas: os braços. – Semana passada ganhei um 
dinheiro em Londrina, parei de beber, agora trabalho duro, volta – um alicate na barriga, 
um arrepio, um estremeço. – Volta, serei outro homem pra você, serei outro Nelo, me 
perdoa, volta – um trompaço, mexem em meus bolsos, onde está a arma? – Não aguento 
mais, quero ver os meus filhos, quero acordar todos os dias e ver os meus filhos – me 
apalpam, me beliscam, os faróis me atordoam, o povo me rodeia, todo mundo quer ver, o 
que foi que houve, um ladrão. – Volta, volta, pelo amor de Deus.
Comecei a chorar. 
– Confessa, você ia raptar os meninos.
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– Confessa, você ia matar sua mulher.
Olá, Zé do Pistom, quanta honra. A que devo essa surpresa?
Era ele mesmo, o baiano. O primeiro emprego que arranjou na vida foi por meu intermédio. 
Cobrador de ônibus: Penha – São Miguel Paulista. Depois virou policial. Depois roubou a 
minha mulher e os meus filhos. – Onde está o revólver que você comprou para me matar? 
– Zé me revista, me alisa, me ferroa. (TORRES, 2014, p. 50)

Eis o real motivo de Nelo ter tirado a própria vida. Ele perdeu tudo o que tinha para 
Zé do Pistom. Nessa relação triangular, a mediação ocorreu de forma interna, não houve o 
reconhecimento da adoção do modelo, criando uma tensão e um conflito. Dessa forma, o 
mecanismo encontrado para aliviar essa tensão foi o bode expiatório, apontado por Girard 
em sua teoria, que nesse caso foi o próprio Nelo. Nessa situação, percebe-se a forte presença 
da mediação, Nelo precisou que outro desejasse a sua esposa, para então desejá-la também, e 
só assim assumiu responsabilidades. Porém, já era tarde, ele perdeu tudo o que tinha de mais 
importante na vida e passou a ser um homem deslocado, perdido, sendo o sacrifício vivo do 
triângulo, ficando de fora da vida da esposa e dos filhos. 

Por esse motivo, ele resolveu voltar para casa, mas como nada fazia mais sentido, viveu 
seus últimos dias guardando tudo sobre sua vida, e solucionando suas aflições com o suicídio, 
já que ao voltar ao Junco, percebeu que quebrara todas as expectativas criadas a respeito dele 
pelos outros, encontrando no suicídio, a simplificação dos seus problemas. 

III

No capítulo “Essa terra me enxota”, temos um momento de reflexão, em que o pai de 
Nelo relembra muitos acontecimentos de sua vida e lamenta muitos deles. Embora não admita, 
ele sente falta da esposa, sente saudade dos filhos, tem o desejo de voltar no tempo e manter 
todos juntos. Além disso, sente uma enorme tristeza por ter perdido sua terra que tanto amara. 
Ele se sente tão sozinho e amargurado que busca incansavelmente em sua mente as justificativas 
para a sua desgraça, e para ele, a mais convincente é a de que tudo foi culpa de sua esposa.

Uma filha fugiu com um rapaz de cabelo pixaim, eta filha desnaturada. Deus fez os brancos 
para os brancos, os pretos para os pretos. Branco com preto não assentava. Ainda bem que 
os netos tinham cabelos bons. Conforme lhe diziam, puxaram à raça da mãe e não à do pai. 
Pisa no fundo do riacho, borbulhas de lama sobem pela sua perna acima, até a superfície. A 
filha só fez aquilo porque sabia que ele era contra. Não pôde por bem, pôde por mal. Fugiu 
na garupa de um negro. (TORRES, 2014, p.60-61)

Neste trecho, observa-se outra forma de mediação, nessa relação o que causou o desejo 
da moça pelo negro, na verdade, foi a desaprovação do pai. O obstáculo imposto pelo pai, fez 
com que a filha, em vez de deixar o rapaz para agradá-lo, convertesse essa negação em mais 
desejo. Outro aspecto, é que nesse pensamento do pai, o que atua não é a própria consciência 
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dele, e sim as vozes sociais, essas por sua vez, criam padrões e fazem com que os sujeitos 
sigam acreditando que são princípios autônomos e espontâneos, não admitindo que estão sendo 
influenciados por terceiros, contribuindo para a solidificação da máscara construída pela mentira 
romântica.

Na narrativa, o pai continua refletindo sobre sua vida e seu fracasso, inclusive pela 
forma como perdeu tudo, como perdeu a terra que tanto amara. Ele reconhece a interferência 
do sogro em seus negócios, e agora lamenta-se por não ter dado ouvidos. Sabe que se tivesse 
seguido os bons conselhos, ainda teria sua casa, sua roça e sua família. Eles não teriam passado 
tantos apertos e necessidades, entretanto, ele preferiu dar ouvidos à sua vaidade e ao seu irmão, 
que desejava muito as suas terras e o atiçou a seguir com seus planos de plantar sisal. 

 – O banco não esperava. Venceu, está vencido.
Tudo isso se passou debaixo do pé de tamarindo, no meio da feira. O povo via e escutava. 
Os homens falaram que podiam renovar as letras, se ele arranjasse um novo avalista. Quem? 
Todos os seus compadres estavam quebrados ou pendurados no banco, com suas próprias 
dívidas. Abaixou a cabeça, a testa franzida, um desejo imenso de que a terra se abrisse ali 
diante de seus pés, para que ele entrasse pelo chão adentro, no sem-fim do mundo. Pensou 
no irmão, o único parente de posses que ainda lhe restava. Mas o irmão estava lá, vendo 
e ouvindo tudo, se quisesse já tinha se oferecido. No meio da confusão, um grito anuncia 
aquilo que ninguém esperava, assanha o povo, vira escândalo: – Estão prendendo o Mestre. 
Venham ver. O Mestre está preso. 
Não. Não podia olhar para o lado. Veria a cara da infâmia, aquela infâmia que jamais 
esqueceria.
– Compadre, você está vendo. Estes homens não querem ter paciência. O que é que eu 
faço?
O jeito é vender a roça – disse o irmão. 
– Vender assim sem mais nem menos? 
– É o jeito.
– Mas a quem? Essas coisas demoram.
– Eu compro – disse o irmão.
– E se eu não quiser vender?
– O banco toma, pra vender depois a outro – o irmão olhava para os homens, como se fosse 
do partido deles. (TORRES, 2014, p. 72-73)

Aqui temos um impasse, se olharmos superficialmente parece que a atitude do irmão 
foi nobre, e ele agiu corretamente para ajudar o seu irmão, porém, se olharmos atenciosamente, 
lendo as entrelinhas, percebemos que o irmão agiu segundo o seu próprio interesse. Viu a 
oportunidade que tanto esperava para tomar posse da terra do irmão e não pensou duas vezes. 
Sugeriu ao irmão que vendesse, fazendo-o pensar que era a única solução e que essa ideia era 
dele, quando na verdade ele nunca pensara em vender a sua terra, a sua herança que tanto amava.

Os dois irmãos se interessavam pela terra, quanto mais a terra era desejada mais o 
desejo de ambos por ela aumentava, tanto que quando o irmão propôs comprar a terra, o outro 
quis voltar atrás, desistindo de vendê-la, no entanto, agora sim, essa era a sua única solução. A 
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terra foi vendida, ele pagou a divida no banco e foi embora para Feira de Santana para viver com 
a esposa, viver uma vida cheia de dificuldades e miséria, como era a realidade em muitos lugares 
do Nordeste há alguns anos.

No capítulo “Essa terra me enlouquece”, temos mais uma vez a presença das vozes 
sociais construindo a solidificação da máscara da mentira romântica. Tontonhim visita os pais e 
nessa visita é perceptível a influência da sociedade refletida em suas ações, determinando todos 
os seus passos.

Entro no quarto e arrumo minhas roupas. Vou voltar para casa. Casa? O Junco. Antes sozinho 
do que... Honrarás pai e mãe? Ia ficar uns quinze dias com eles. Chegam esses dois. Pé ante 
pé, como quem pisa em ovos, mamãe atravessa a cozinha e fica parada na porta da varanda. 
Imóvel. Olha por cima dos ombros dele. De costas, papai não vê que alguém repara no que 
está comendo. Só se dá conta disso quando se levanta para beber um copo de água. Diz 
qualquer coisa, que não ouço. O que ouvi, daí a pouco, foi o tombo, o estrondo de um copo 
se esparramando no chão. (TORRES, 2014, p.104)

Este trecho antecede uma briga feia dos pais, e Tontonhim, mesmo com muita vontade 
de ir embora, obedece às vozes sociais que estão presentes na sua mente, fica na casa dos pais 
e tenta solucionar aquele problema. Da mesma forma que acontece com todas as pessoas que 
vivem de forma alienada. Ele acredita que aquela voz é a sua consciência, é algo espontâneo 
da sua mente, continuando com o legado da mentira romântica. Além disso, cabe destacar 
que, assim como vimos neste fragmento, toda a nossa vida é ditada por terceiros, não somos 
totalmente autônomos em nada, dependemos de outras pessoas, e reconhecer esse fato faz com 
que deixemos a máscara romântica, para assumir uma postura romanesca.

Na última parte do livro, “Essa terra me ama”, Tontonhim está levando sua mãe ao 
hospital mais próximo, pois com a morte de Nelo ela acabou enlouquecendo, tanto que viu o 
corpo do filho estirado no chão, mas não acredita que ele morreu, age como se nada tivesse 
acontecido. Durante a viagem ao hospital, ela faz uma reflexão sobre sua vida e lamenta-se por 
tudo de ruim que passou, inclusive de como perdeu sua filha Adelaide, um segredo que guardou 
durante toda a vida, e que agora revelava a seu filho Tontonhim.

– Adelaide estava na cama, de resguardo. Tinha tido menino um dia antes. Estava me 
mostrando o corte na barriga. Chorava. Foi o marido quem tinha feito aquilo. Ciúmes. 
Ciúmes do médico que fez o parto, veja você. Eu estava horrorizada, quando ele entrou, 
atirando. Uma bala pegou na minha perna. As outras foram descarregadas na barriga da sua 
irmã.
– Então não foi de parto que ela morreu?
– Eu encobri isso de vocês. Não foi de parto. (TORRES, 2014, p. 126)

Adelaide, assim como outra de suas filhas, encontrou na desaprovação dos pais, a fonte 
de desejo pelo rapaz que escolhera. A mãe afirma que ela nem gostava do rapaz, vivia fugindo 
dele, mas, um dia depois de aconselhá-la para que tivesse cuidado com ele, porque ele não era 
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uma boa pessoa, ela fugiu, quando a mãe a encontrou. Ela estava trancada no quarto de um 
puteiro, apanhando,e mesmo assim casou-se com ele e continuou apanhando. Dessa forma, a 
intervenção da mãe também funcionou como mediação, fazendo com que Adelaide escolhesse 
viver com um homem, que na verdade, não gostava. 

Após internar a mãe na clínica, Tontonhim retorna para sua casa, o enterro já aconteceu 
e não esperaram por ele, mas ele não se importa, na verdade, ele estava muito cansado e não 
queria mais preocupações. Era isso que sua família significava para ele: preocupações, problemas. 
Foi essa a herança que ele acreditava ter recebido de pessoas que nunca fizeram nada por ele, 
e que como contou a Nelo numa de suas conversas, viraram as costas no momento em que ele 
mais precisou.

E como última forma de mediação presente na obra, temos o Tontonhim, que adota 
seu irmão Nelo, mesmo depois do fracasso e do suicídio, como modelo e, assim como ele 
fez, vai para São Paulo em busca de uma vida melhor, desligando-se de tantos problemas que 
tivera no Junco, que agora já não tem tanta cara de lar como tinha antes da chegada de Nelo. 
O pai desaprova a sua partida, mas nada adianta, ele já tomou sua decisão, por fim, o pai acaba 
compreendendo, mas sabendo o final que lhe esperava.

IV

Outro aspecto a ser citado, além do desejo mimético abordado por Girard, é a 
configuração do espaço problematizado nas obras neorregionalistas, aspecto desenvolvido por 
Herasmo Braga na obra Neorregionalismo Brasileiro: Análise de uma nova tendência da Literatura 
Brasileira (2017). Durante todo o enredo, nota-se a dificuldade que alguns personagens têm ao 
se deslocarem do seu espaço de origem, o Junco, para locais mais desenvolvidos. O pai de Nelo 
mesmo sente muita tristeza ao perder sua casa e sua roça, isso porque nesta obra, o espaço não 
é só uma característica geográfica, ele faz parte da identidade do personagem, juntamente com 
suas memórias, dando significação às suas vivências. 

Ao falar de São Paulo, o homem enchia a boca, ficava mais importante ainda. Lá, qualquer 
um podia ser pedreiro e doutor ao mesmo tempo, pois, no fim do dia, tomava-se um banho, 
vestia-se roupa nova, e ninguém sabia da vida de ninguém.
– Está muito certo, seu Caboco. Tudo muito bonito. Mas deixar essas terras velhas e boas 
daqui eu não deixo, não. (TORRES, 2014, p.76)

Neste fragmento, é notável o sentimento de pertencimento que o pai tem pela terra e 
mesmo com todas as promessas de felicidade que a cidade grande oferece, ele ainda prefere a 
sua terra, inclusive, uma das suas maiores decepções é o fato de que a sua esposa e os seus filhos 
não gostarem do Junco como ele, tanto que todos foram embora, e o único filho que ainda 
morava lá, depois da morte de Nelo, também decide ir.
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Essas características se fazem presentes nas obras neorregionalistas e atuam diretamente 
sobre os sujeitos. Nessas obras, o espaço não é algo estagnado, ele influência nas experiências 
dos sujeitos, e estes por sua vez, também atuam e interferem nele, provocando mudanças no 
espaço.

Além disso, a memória como fator de resistência, outro pilar neorregionalista, também 
está presente na obra. Todo o enredo é marcado por reflexões que os personagens fazem a 
cerca do passado. Essa preservação das memórias, das vivências é o que significa os seres, como 
aborda Braga (2017) em sua obra.

Destarte, é importante reconhecer a influência desses aspectos sobre a construção da 
obra, pois é através desse reconhecimento que podemos compreender com exatidão o que a obra 
transmite em suas entrelinhas e realizar análises significativas que enxergam as singularidades, 
e não só o superficial.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente artigo buscou apresentar as principais características da teoria de Girard, 
Mentira Romântica e Verdade Romanesca, presentes na obra Essa Terra, através da leitura e análise dos 
livros utilizados. Importante ressaltar que os aspectos da teoria mimética de Girard presentes 
na obra de Torres não são representados explicitamente, é necessário a realização de uma análise 
minuciosa para notar tais aspectos que, dependo da obra são representados de forma explicita 
ou implícita, mas que estão presentes em todas as obras, já que elas refratam a realidade.

Através da leitura e reflexão crítica sobre a obra, foi possível encontrar muitos aspectos 
de forma singular. Dentre eles, temos a centralização no aspecto da mediação externa que 
ocorre em diversos momentos na obra, e contribui para a compreensão de que todas as nossas 
relações, independentes de quais sejam, sempre são marcadas pela presença de terceiros. Com 
isso, podemos classificar que todas as relações ocorrem de forma triangular e que as relações, 
como foi exemplificada através de Nelo, podem ter suas ordens invertidas, uma mesma pessoa 
pode ser sujeito, objeto ou mediador, em contextos diferentes.

Outro aspecto, abordado de forma secundária na análise, foi a configuração do espaço 
e a memória como fator de resistência, pilares da teoria do Neorregionalismo Brasileiro de 
Herasmo Braga, que estão com muita força presentes na obra, e que contribuem para a construção 
da compreensão da mesma. Além disso, comprovam a veracidade da teoria, contribuindo assim, 
com as discussões a respeito dela. 

Contudo, este artigo buscou mostrar todos os aspectos e características da teoria de 
Girard presentes na obra de Torres, objetivando contribuir para as discussões a respeito da 
teoria girardiana, e apresentar a análise realizada na obra Essa Terra, que foi fundamentada através 
de fragmentos do próprio livro.
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www.dEsEnrEdoS.com.br (ISSN 2175-3903, Qualis B) é uma 
revista eletrônica fundada em Teresina-PI, em julho de 2009, em 
substituição à revista impressa Amálgama, da qual circularam 
5 edições entre os anos de 2002 e 2004. Editada por Adriano 
Lobão Aragão e José Wanderson Lima Torres, dEsEnrEdoS tem 
como missão estimular a criação artística e promover o debate 
de temas vinculados, direta ou indiretamente, à Literatura. Sendo 
assim, dEsEnrEdoS não se propõe a ser uma revista literária stricto 
sensu, mas um espaço que, tomando a literatura como epicentro 
das Humanidades, esteja atento aos movimentos da Cultura. 
Serão bem-vindos, portanto, textos que abordando a linguagem, 
o cinema, a música, as artes plásticas, a filosofia, a religião, a 
antropologia, a pedagogia, a psicologia, a história etc. ajudem a 
expandir a compreensão do fenômeno literário.
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