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Apresentação

Nesta edição estaremos focalizando o fascínio 
da voz humana, cuja entonação varia entre o 
poético, o terno, o revolucionário, o assustador, 

em exercícios que mobilizam as sensações, as lembranças, 
os desejos, o imaginário de cada um, para muito além do 
que está sendo narrado.

A voz que conta contos fantásticos  que descontrolam 
os batimentos cardíacos do ouvinte, que canta cantigas 
que embalam bebês, que narra aventuras de estarrecer, que 
repassa a história dos povos, com suas dores e conquistas 
– essa voz antiga que a literatura contemporânea resgata, 
hoje, e reconstrói.  

É na voz oral que se assentam as matrizes da literatura 
– exatamente o que esta edição de nossa revista 
está buscando, para falar sobre cantigas de ninar que 
engendram pesadelos; sobre literatura fantástica, que 
lida com a emoção mais forte e mais antiga do homem 
– o medo do desconhecido; sobre o teatro jesuítico no 
Brasil, que nasceu orientado para produzir o medo; sobre 
o resgate da oralidade por escritores do porte de Mia 
Couto, Guimarães Rosa, ou de poetas como Manoel de 
Barros.

Está pronta e aberta à participação de todos. 
Contamos, também, com a sua ativa participação.

Zenaide Bassi Ribeiro Sores
Diretora Responsável
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Na oralidade estão assentadas as matrizes 
da literatura. Na sociedade tradicional, o 
conhecimento oral é repetido para que se fixe na 

memória e nunca se perca.
O contador desconhece a escrita, mas sua voz, sustentada 

pela memória, transmite a herança cultural de seu grupo 
através da prática da repetição de histórias que percorrem a 
linha do tempo, passando de geração a geração. 

 Assim, os ouvidos recolhem lendas, mitos, cantigas, 
provérbios, advinhas que são e continuarão a ser recontados 
a outros ouvidos atentos, num exercício de reinvenção de 
formas artísticas, que se revigoram na voz de cada contador. 

Os ouvidos e a voz elaboram e difundem o artesanato da 
palavra que tece o universo encantado dos contos que religam 
o tempo antigo ao tempo novo, o passado à atualidade.
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Essa permanente atualização garante o vigor do que é 
contado, no constante percurso entre o passado e o futuro.

A voz, com sua entonação que varia entre o poético, o 
terno, o assustador, somada a todas as vozes populares 
com seus sabores e saberes guardados pelo anonimato, 
mas que se revelam viçosos no que é cantado/contado, é 
um elemento de coesão grupal, como reconhece Zumthor. 

O contador/cantador é o intérprete, que, com sua 
empatia, reúne o grupo em audições de exposição/fruição 
que contagia os ouvintes que querem ouvir mais e mais, 
num exercício cerebral que mobiliza as sensações, as 
lembranças, o imaginário de cada um, que, conforme seu 
repertório interior, assimila e reelabora o que é contado. 

Essa forma de fruição, de natureza estética, ultrapassa 
o campo do puramente utilitário, ajuda o sujeito a inventar-
se a si mesmo, a reconhecer-se numa linguagem própria 
que lhe permite fazer uma leitura do mundo que o rodeia e 
especular sobre o diverso, a entender um pouco o outro e 
desse modo aproximar-se do conhecimento de si mesmo - 
daí o fascínio dos contos e dos cantos, desde os tempos 
imemoriais ao lado das fogueiras, nas noites frias, sob o 
clarão da lua. 

 Em muitas situações há uma magia que se estabelece 
nas relações entre o contador e o fruidor. A voz que narra, 
seu timbre, suas inflexões e pausas, abrem um canal 
de subjetivo encantamento no ouvinte que ultrapassa o 
conteúdo narrado, alcançando elementos não verbais 
implícitos, que poderiam se enquadrar no que disse Freud, 
quando ressaltou que “por vezes, a voz do interlocutor 
atinge-nos mais do que o conteúdo de seu discurso e 
surpreendemo-nos a escutar as modulações e as harmonias 
dessa voz sem ouvir o que ela realmente nos diz”. Ou, sem 
entender o dialeto em que se expressa, como uma língua 
estrangeira numa canção.
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Se, na música, fica bem evidenciado o fascínio da voz, 
no conto oral também não se pode esquecer a pontuação 
auferida pela sedução da voz, que enfatiza e colore os 
diversos movimentos que envolvem a narrativa.

Do Oral Para o Escrito

O resgate da tradição oral, na atualidade, tem revigorado 
a literatura nas obras de grandes autores como Mia Couto, 
Guimarães Rosa, João Cabral de Melo Neto, Manoel de 
Barros, Graciliano Ramos, entre outros.  

Mia Couto e Guimarães Rosa reinventam a tradição na 
voz de homens e mulheres simples, que falam da terra, dos 
homens, dos bichos, das plantas, da violência, do medo, do 
clima de magia e mistério que envolve o cotidiano de cada 
um. Nessa reinvenção, conferem à escrita o ritmo da fala, 
recriando o léxico, atualizando mitos, provérbios, fábulas, 
advinhas, crenças.

Apoiando-se na oralidade, Mia Couto, em várias de 
suas obras, constrói um jogo estético e um convite à 
reflexão sobre Moçambique de um tempo fora do tempo, 
quando o homem e o sagrado conviviam de modo estreito 
e harmonioso.

Um dia, porém, essa ligação, bem como os laços 
que prendiam o homem à natureza, foram violentamente 
rompidos pelo colonizador branco que roubou a terra, 
escravizou o homem, mutilou sua cultura, sem, contudo, 
conseguir  destruir a sua voz. É essa voz que Mia Couto vai 
trazer de volta. Na construção de suas histórias, o escritor 
recupera a memória coletiva, atualiza aspectos referentes às 
formas ancestrais de contar, cria uma linguagem poética e 
musical que unifica o som e o sentido das palavras.
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Em Grande Sertão: Veredas, Guimarães Rosa estruturou 
um grande diálogo onde o sertanejo Riobaldo fala a um 
homem letrado, da cidade, sobre o sertão, as disputas 
sangrentas pela posse da terra, o cotidiano dos jagunços, 
a aspereza das relações sociais, o medo de cobras e de 
pessoas. Informa sobre a religiosidade sertaneja, Deus e o 
demônio perambulando nas matas, descreve pactos com o 
diabo - o Coisa-Má - para se obter favores em rituais insólitos.

  O discurso, permeado de muitas vozes, remete à Bíblia, 
à passagens do Gênesis, a mitos que perpassam a memória 
coletiva, às narrativas orais, a fragmentos do folclore, à fala 
densa de sertanejos, cravejada de arcaísmos que enchem o 
texto de poesia.

 Mitos, como o do eterno retorno, dos ciclos temporais 
que vão e voltam são recontados e explicados por Mia Couto 
em A chuva pasmada: 

“Netweni sacrificara a sua vida para libertar a 
água e salvar os seus. Esse destino revivia agora 
em minha mãe. Nada sucede de primeira vez, 
tudo é reedição de algo sucedido”.

Nesse mundo estranho das origens, que vai mas sempre 
retorna, também voltam os que se foram para sempre e, 
desse modo, os vivos e os mortos dividem a terra, numa 
coexistência inevitável, marcada por momentos de tensão. 
Mia Couto resgata um fragmento desses instantes de tensão, 
em Mar me quer:

“Um arrepio me atravessou. Aquilo era um sinal. 
Alguém, da outra margem do mundo, me estava 
vigiando. Mania dos mortos é teimarem em ser 
humanos. E, ali, entre mim e Luarmina, se vertia 
a mensagem dos divinos”.
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O livre trânsito entre os mortos e os vivos também 
está em Guimarães Rosa, como fala Riobaldo em Grande 
Sertão: Veredas:

“Compadre meu Quelemém descreve que o que 
revela efeito são os baixos espíritos descarnados, 
de terceira, fuzuando nas piores trevas de se 
travarem com os viventes – dão encosto.”

 Narrador da batalha entre o bem e o mal no sertão, 
Riobaldo, ao falar de um pacto de um sertanejo com o diabo, 
faz uma pergunta e essa indagação recorrente perpassa o 
texto inteiro: o diabo existe ou não existe? Esse enigma 
integra a saga de Riobaldo, numa narrativa densa, cheia 
de idas e vindas que se enroscam num emaranhado de 
memórias de várias personagens, que se cruzam em círculos 
que desafiam a atenção do leitor.

Para produzir essa obra, Guimarães Rosa cria uma 
linguagem onde a escrita se aproxima do ritmo da fala, 
o léxico é ampliado através de neologismos, o tom do 
passado é recuperado pelo uso de termos arcaicos da 
língua portuguesa e inversões frasais, e a descontinuidade 
da linguagem oral é sugerida, no texto, pela fragmentação 
da linearidade das frases.

O oral está e não está no texto, coerente com a ambiguidade 
tão do gosto do escritor, quando fala na voz de Riobaldo: 

“o senhor ache e não ache. Tudo é e não é ... 
Quase todo mais grave criminoso feroz, sempre 
é muito bom marido, bom filho, bom pai, e é bom 
amigo-de-seus-amigos! Sei desses!”. 
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Assim Guimarães Rosa reinventa a voz da tradição, 
compondo, com muita força, o contador antigo que 
desconhece a letra mas tem domínio da memória, da  voz, 
e dos modos de contar.

O Contador Antigo e os
Escritores Modernos Que

Bebem Na Sua Fonte                       

     De longe ecoa a voz do contador antigo que não sabe 
decifrar letras, mas lê o mundo no chão, no movimento das 
formigas e borboletas, no zumbido do vento ou nas formas 
e cores das nuvens. O nativo criança, quando é convocado 
a aprender leitura escolar, pode se perder, tornar-se um 
estranho, despojado de si mesmo, como diz Mia Couto, em 
O último voo do flamingo:

“Na cidade, eu tinha acesso à cartilha nas 
aulas.  A escola foi para mim como um barco: 
me dava acesso a outros mundos. Contudo, 
aquele ensinamento não me totalizava. Ao 
contrário: mais eu aprendia mais eu sufocava. 
Ainda me demorei por anos, ganhando 
saberes precisos e preciosos. Na viagem de 
regresso não seria eu que voltava. Seria um 
quem não sei, sem minha infância. Culpa de 
nada. Só isto: sou uma árvore nascida em 
margem. Mais lá, no adiante, sou canoa, a 
fugir por corrente; mais próximo sou madeira 
incapaz de escapar do fogo”.

Para se tornar um ser total, existir por inteiro, era preciso 
não perder a “infância”, ou seja, a tradição, aquele passado 
capaz de mobilizar a sacralidade das raízes de sua origem, 
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onde o velho e o novo partilham saberes sobre como estar 
e o que fazer no mundo.  

Manoel de Barros também busca o tempo muito antigo, 
quando o mundo estava em plena infância e as coisas ainda 
não tinham nome:

“As palavras eram livres de gramática e
Podiam ficar em qualquer posição
Por forma que o menino podia inaugurar
Podia dar às pedras costumes de flor
Podia dar ao canto formato de sol”.

O tempo muito antigo carrega um passado que se 
presentifica e se perpetua no aprendiz que ouve, crê, conta 
e reconta histórias, como o descrito por Mia Couto, em um 
trecho de A chuva pasmada. O menino se encantava com 
o inacreditável que o avô contava e que fazia a família dar 
de ombros.  A voz do avô continuou ressoando no menino 
encantado diante do insólito, com o velho contando que 
tinha visto um peixe subindo nos céus, imitando o voo de 
um pássaro: 

“Os de casa riram-se, o avô e seus delírios. Mas 
eu gostei de acreditar, e, no meu pensamento, já 
cardumes atravessavam as nuvens, rebrilhando 
entre a sarapintada claridade. E cheguei mesmo a 
escutar o bater das barbatanas, o ar assobiando 
entre as coloridas escamas dos peixes”.

Tanto em Guimarães Rosa como em Mia Couto , a tradição 
e a memória trazem as vozes do passado que contam e que 
cantam, pavimentando o futuro dos que se recusam a perder 
os fios que fazem as ligaduras do tempo.

A voz acaricia o ouvido que ouve a canção que vem do 
fundo do tempo, contando histórias, como as de sertanejos 
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que lutavam, trabalhando pesado no chão, cultivando 
alimentos que a geada matava ou que a seca destruía, 
semeando a fome. Ali, naquele chão, a Vida e a Morte se 
entrelaçam como nos contos de Guimarães Rosa, ou na Vida 
e morte Severina, de João Cabral de Melo Neto ou, ainda, 
em A chuva pasmada, de Mia Couto, onde há personagens 
desesperadas com a secura de suas vidas, originada pela 
falta de chuvas.

Em Mia Couto adiciona-se, ainda, o desastre das guerras 
civis, onde a ganância dos poderosos sequestrou a esperança 
do povo, promovendo dores e explosões como ocorre em 
Tizangara, terra fictícia situada no interior de Moçambique, 
onde está ambientado O último voo do flamingo.

Ali, o sofrimento da gente da terra é avassalador. 
Estrangeiros dominadores, movidos pela ganância, ocupam 
o espaço inteiro. “Até o chão nos arrancam”, lamentam-se 
os nativos, não mais reconhecendo aquela terra como sua, 
perdendo os últimos traços da própria identidade.

  A devastação se amplia quando coisas estranhas 
começam a ocorrer. Enviados da ONU para vigiar o processo 
de paz, após tantos anos de guerra civil, explodem sem deixar 
rastros; apenas os órgãos genitais e os bonés permanecem no 
chão como provas do misterioso desaparecimento do  corpo.

Atônitos diante do opressor, os nativos perdem o chão 
e a língua em sua própria terra. Como reagir? A dor sufoca, 
oprime o peito. Esgazeiam o olhar que se perde no vazio da 
paisagem e de si próprios, buscando um socorro que não 
chega. Quem poderia ajudar? 

  A única resposta vem da solidariedade dos antepassados 
e deuses. Para ajudar a gente da terra a não sofrer mais, 
decidem libertá-los por um tempo, transportando-os para 
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o céu, que fica embaixo da terra, no útero da vida. Ali, a 
mãe-terra os abrigará, até que venha um novo tempo para 
se viver melhor.

A terra, assim, vai ficando vazia, tudo em volta se 
tornando nuveado.  A neblina turvava e distorcia a visão, o 
narrador conta: 

“Foi quando, sobre o abismo, vimos chegar 
uma canoa. Vinha flutuando sobre o silêncio, 
suspensa no nevoeiro. Esvoava pelos ares”.

Não era uma canoa, logo o narrador percebe:
“Já no longe, me pareceu ser não um barco, 
mas um pássaro. Um flamingo que se afastava, 
pelos ares. Até tudo ser neblina, tudo nuveado”.

Tizangara vai ficando vazia. As explosões prosseguem. 
Na terra explorada o chão vai se evaporando em abismo. O 
narrador assiste a tudo e explica o seu trabalho:

“Coloquei tudo no papel por mando de minha 
consciência (...) Agora vos conto tudo por ordem 
de minha única vontade. É preciso livrar-me 
dessas lembranças como o assassino que se 
livra do corpo da vítima”.

Resgate da Tradição Oral

O resgate da tradição oral, tanto em Guimarães Rosa 
como em Mia Couto, é acompanhado de um modo novo de 
contar, que reinventa a tradição e revigora a literatura. 

Movendo-se entre a realidade e a invenção, constroem 
grandes metáforas que desvendam os traços essenciais de 
um confronto entre o tradicional e o moderno, atualizando 
o passado e, ao mesmo tempo, reinstaurando o sagrado 
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na atualização profana. A  invenção no texto desse espaço 
criativo que recupera o caráter iniciático das contações orais 
antigas é a grande marca da originalidade desses escritores. 

  Guimarães Rosa recria o léxico com a fusão de palavras 
que geram novos vocábulos e com eles vai construindo um 
tecido narrativo denso de complexos enigmas, que mescla 
fatos e reflexões, sem deixar que o leitor perca a impressão 
de que o texto está próximo da informalidade  de uma 
conversa ao pé do fogo. 

Renova a linguagem ao conferir à escrita o ritmo da fala, 
resgatando e atualizando aspectos referentes às formas 
ancestrais de contar. Recupera termos arcaicos da língua 
portuguesa, cria neologismos, fragmenta a linearidade 
das frases para sugerir, no texto,  a descontinuidade da 
linguagem oral.

Constrói, em suma, uma linguagem musical que unifica 
a sonoridade e o sentido das palavras, conferindo grande 
força expressiva a cada narrativa.

Mia Couto subverte a norma padrão do português 
europeu, promove inovações lexicais, cria neologismos, altera 
categorias gramaticais, atualiza significados, vale-se do 
uso de onomatopeias para buscar sonoridades e ritmos 
que aproximem a linguagem escrita da falada, como por 
exemplo: “o pau cortava o ar, vuááááá”.  “Vai campainhando,  
trim-trim-trim”.

São abundantes os neologismos: “ruássemos por aí”, 
“andava que tresandava”, “o rio se reviravirasse”.

Utiliza gradação, reinventando o modo de ordenar: 
“Contaram-se segundos, minutos, lágrimas, suspiros”. 
Usa combinações sinestésicas para que os versos ganhem 
sentidos, texturas, perfumes.

Reinventa modos arcaicos de expressão para traduzir o 
saber ancestral que constitui a base cultural de Moçambique, 
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e nesse percurso, recupera elementos fantásticos da 
cosmogonia africana, num confronto aberto com a tradição 
e a atualidade. 

Tanto Mia Couto como Guimarães Rosa constroem 
metáforas do mundo real, a partir do insólito inscrito no 
imaginário ancestral. Recuperam a asfixia, o medo, as 
incertezas e esperanças de grupos oprimidos que ressurgem 
em suas páginas, mediados por um mundo mágico, crivado de 
símbolos e belezas, que, além de emoção estética, procuram 
estimular as reflexões de seus atentos leitores. 
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Carla Cristina Pasquale*

EMOÇÃO E MEDO NA LITERATURA E
NAS CANTIGAS DE NINAR

EMOTION AND FEAR IN THE LITERATURE AND LULLABIES

Aemoção mais forte e mais antiga do homem é o 
medo, e a espécie mais forte e mais antiga de 
medo é o medo do desconhecido - disse Lovercraft, 

explicando ainda, que, na literatura, “o mais importante é a 
atmosfera, pois o critério final de autenticidade não é o 
recorte de uma trama e sim a criação de uma determinada 
sensação”.

O clima que envolve um enredo, como locais distantes, 
arvoredos soturnos, lua semioculta entre nuvens podem 
reativar no ouvinte ou leitor determinados temores 
relacionados a algo interno, que leva a enxergar a realidade 
de um modo estranho, completamente divorciado de como 
é percebida cotidianamente. Essa percepção distorcida 
provoca arrepios, sensação de paralisia que denunciam o 
estado de horror.

* Bacharel e licenciada em Letras. Tradutora e intérprete. Especialista em Leitura, pelas 
Faculdades Teresa Martin. Estudou Teoria Literária na USP.

Para exorcizar seu medo e tornar mais suaves as
suas noites tão frias e escuras, o homem primitivo

contava histórias em volta das fogueiras.
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O medo humano é atávico. Viajante cósmico, preso 
num planeta do sistema solar que navega em misterioso 
espaço escuro – o homem contemporâneo sabe que sua rota 
individual chegará, de modo inevitável, a um fim, sem data 
marcada. Então, o pavor do que não conhece o arrebata, do 
mesmo modo que, na pré-história, o medo do desconhecido 
arrebatava seus ancestrais.

Para exorcizar seus receios e tornar mais suaves as suas 
noites tão escuras, o homem primitivo contava histórias 
em volta das fogueiras. Essas  histórias orais, contadas de 
geração a geração, foram construindo importante patrimônio 
cultural e artístico da humanidade.

No ocidente, em plena Idade Média, essa arte floresceu. 
Nas antigas histórias, monstros inspirados em diabos e 
tentações percorriam morros, rios, florestas, casas de 
pedra ou de madeira provocando calafrios nos ouvintes das 
narrativas insólitas, marcadas pela ambiguidade entre o real 
e o irreal, a realidade e o sonho ou pesadelo. Esse enredo 
apavorante está registrado nas pinturas de Bosch, revelando 
o cotidiano medieval sempre ameaçado por demônios que 
emergiam das coisas mais simples. Havia histórias de Adão 
e Eva, e, certamente, de Lilith, um espírito feminino maligno 
dos ventos, vindo do oriente com seus sopros perigosos. E 
repetiam, ainda, com certeza, as ameaças do bíblico Daniel, 
garantindo que um grande perseguidor iria invadir a Terra 
do Esplendor e que muitos iriam cair. Se Daniel dizia era 
verdade, mas  quem iria cair? A dúvida era apavorante e fazia 
estremecer os que desejavam ser salvos e ganhar o céu, 
suprema aspiração dos medievais.

Ao lado do medo, havia também o encantamento das 
novelas de cavalaria, cujos ecos chegaram aos inícios da 
Idade Moderna, até Bernardim Ribeiro, que, em 1557, escreveu 
um livro onde uma velha conta história a uma menina:
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“Quando eu era da vossa idade, estava eu na casa de 
meu pai. Nos longos serões das espantosas noites de 
inverno, entre outras mulheres  da casa, delas fiando 
e delas dobando, muitas vezes para engarmos o 
trabalho, ordenávamos que alguma de nós contasse 
histórias que não deixasse parecer o serão longo. E 
uma mulher de casa, já velha que vira muito e ouvira 
muitas cousas, por mais anciã, dizia sempre que 
para ela só pertencia aquele ofício. Então contava 
histórias de cavaleiros andantes. E verdadeiramente, 
as afrontas e grandes desventuras que ela contava a 
que eles punham pelas donzelas, me fazia haver dó 
deles, e cuidava eu que um cavaleiro apostamente  
armado sobre seu formoso cavalo pela ribeira de um 
rio deste gracioso campo passando, podia ir tão triste 
como uma delicada donzela”.

Já no século XVlll, Jacques Cazotte, publicou, em 1772, 
“Le diable amoureux”, em que Álvaro vive com Biondeta, que 
ele acredita ser um espírito mau. A forma como a moça surgiu, 
num momento de desafio a satanás, indica que se trata mesmo 
do diabo, mas seu comportamento feminino indica tratar-se 
apenas de uma mulher apaixonada. Álvaro começa a duvidar, 
entorpecido. Preso na sedução demoníaca, não sabe o que 
está acontecendo, se o que vê e sente é real ou imaginário. A 
dúvida cresce e a ambiguidade se mantém – o que, mais tarde 
irá conferir a esse conto a classificação de gênero fantástico.

Todorov, baseando-se na obra de Cazotte e em “O 
manuscrito”,  de Jan Potocki, encontrado em  Saragoça, definiu 
o fantástico como a hesitação experimentada por um ser que 
só reconhece as leis naturais diante de um acontecimento 
aparentemente sobrenatural. Assim, entende-se que as leis 
naturais representam o real, da forma que o conhecemos, 
enquanto que um acontecimento sobrenatural integraria o 
gênero maravilhoso - e o fantástico estaria representado na 
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hesitação entre o que provém do mundo externo (percepções) 
ou do mundo interno (sensações, imaginação), o que seria na 
ficção o irreal.

A dúvida e a hesitação de Álvaro é, no conto de Cazotte, o 
eixo estrutural e fundamental da obra: por quem Álvaro teria 
realmente se apaixonado, por uma mulher ou pelo diabo?

O medo advém da dúvida a respeito do sobrenatural, 
do estranho – como ocorre na literatura oral do Brasil, onde 
não faltam lobisomens, sacis, nem invisíveis carreiros que 
passam madrugadas inteiras com suas carroças rangentes 
chicoteando cavalos. São fantasmas que voltam para 
assombrar os vivos, vingando-se de injustiças cometidas 
contra eles, ou  simplesmente saudosos de suas terras, de 
seu trabalho, de sua vida antiga, ceifada pela morte.

O medo é também alimentado pelos acalantos, cantigas 
de ninar que falam do bicho papão em cima do telhado, de 
cucas que pegam os nenês que ficam sozinhos enquanto os 
pais trabalham, de tutus marambás que ameaçam devorar o 
menino, ou porque não quer dormir, ou porque anda manhoso.

Para Garcia Lorca, a força mágica da Cuca deriva 
principalmente de sua indefinição. Trata-se de uma 
abstração poética, daí que o medo produzido seja um medo 
cósmico e contra ele nada podem os limites do real ou da 
explicação racional.

A reflexão  sobre a possibilidade de acordar de alguma 
espécie de encantamento em que se está imerso é feita por 
Guimarães Rosa:

(...) Diadorim veio para perto de mim, falou
coisas de admiração, muito de afeto leal.
Ouvi, ouvi, aquilo, copos a fora, mel de 
melhor. Eu precisava. Tem horas em que
penso que a gente carecia, de repente, de acordar 
de alguma espécie de encanto.
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As pessoas,  e as coisas, não são de verdade!
E de que é que, amiúde, a gente adverte 
incertas saudades? Será que, nós todos,
as nossas almas já vendemos! Bobéia, 
minha. E como é que havia de ser 
possível? Hem?!

O medo vem de longe – na literatura gótica; narrativas 
que tratam do horror ganharam nome e forma quando 
o Romantismo passou a valorizar os temas nacionais, 
admitindo o particular na sua concepção de belo. Hoffmann 
na Alemanha, Mary Shelley na Inglaterra, Edgar Allan Poe 
nos Estados Unidos lidaram magistralmente com o horror.

A construção de ambientes na história, como castelos 
antigos, escadas que rangem, correntes tinindo, corujas que 
voam contra a luz da lua cheia, que brilha de um jeito sinistro, 
provocam um  delírio sensório em quem ouve as narrativas, 
com a certeza de que se tratam de coisas que ultrapassam 
a realidade, do modo como esta é percebida no dia-a-dia, 
provocando estranhamento.

Em geral, os ambientes são locais com paisagens 
fantasmagóricas, onde vivem pessoas estranhas, em que se 
misturam o sublime e o abjeto. Daí emerge o horror, sensação 
de paralisia gerada por choques e sustos, agravados  pela 
dificuldade de se lidar com situações-limite.

Na literatura oral são incontáveis as histórias calcadas 
em situações apavorantes. As narrativas mitológicas, 
contos e lendas foram chamadas pelos irmãos Grimm de 
“antiguidades populares”,  que se tornaram matrizes de belos 
contos impressos, que estreitaram em definitivo os laços 
entre o oral e o escrito. Experiência semelhante havia sido 
registrada por Charles Perrault, que, em 1697, havia publicado 
“Narrativas do tempo passado com moralidade”.
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A questão da moralidade é importante, pois, na época, a 
criança era vista como um adulto em miniatura e não como 
um ser específico, com reações, interesses e problemas 
bem distintos dos adultos, como passou a ser considerada 
no século XX.

Escritores de talento, nunca desprezando a literatura 
oral, escreveram  histórias que não visavam um público 
infantil mas acabaram se tornando clássicos desse tipo de 
literatura. Michel Tounier considerava Perrault, Lews Carrol, 
Grimm, Andersen, autores que, pela brevidade do relato, 
ritmo ágil dos acontecimentos tornaram-se mestres de uma 
literatura que passou a ser reconhecida como  destinada à 
infância e à juventude:

“(...) escreviam tão bem, com tanta 
l impidez ,  com tanta  concisão - 
qualidades raras e difíceis de conseguir 
que qualquer um  podia lê-los - até 
mesmo as crianças. Esse “até mesmo as 
crianças” acabou assumindo, para mim, 
uma importância fundamental, diria 
que quase tirânica. É um ideal literário 
ao qual tento, sem lograr êxito - a não 
ser excepcionalmente. Corro o risco 
de causar choque, mas vou dizer o que 
penso: Shakespeare, Goethe e Balzac 
não podiam ser lidos por crianças. 
Não foram  suficientemente bons para 
conseguir isso”.

Sobre essa questão, Carlos Drummond de Andrade realiza 
importantes indagações “Haverá uma literatura infantil? Que 
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bom livro para crianças não é lido com interesse pelo 
adulto? (...) Será que a criança é um ser  à parte, estranho 
ao homem, algo inferior e mutilado, algo primário, fabricado 
na persuasão de que a imitação da infância é a própria 
infância?”.

Cecilia Meirelles considerava que  “toda literatura é uma 
só. As crianças é que a delimitam  com sua preferência”.  
Nas cantigas de ninar, porém, as crianças não opinam, nem 
expressam preferências. O que podem fazer quando a mãe 
canta para elas, cantigas como esta, citada por Yeda Pessoa 
de Castro, recolhida em Minas Gerais, que fala do murundu, 
uma moita que pode esconder o perigo:

João Curutu
Atrás do murundu
Pega esse menino
E papa com angu.

Ou, ainda, esta versão recolhida na Bahia :   

João Curutu
De trás do murundu
Come este menino
Com bolo de  angu.

É também de Minas Gerais a versão seguinte, que foi 
publicada por Ana Lúcia Cavani Jorge:

Filhinho está chorando
Com medo do papão
Sossega, meu menino,
Que não te come, não.
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Ana Lúcia Cavani Jorge explica que no acalanto em 
que a mãe assegura ao nenê que o bicho não vai comê-lo, a 
segurança já foi perdida, a separação passa como ameaça. 
“Esse interjogo entre fornecer proteção e atemorizar para que 
a proteção se faça mais desejada, aparece explícita nesse 
acalanto”, diz a pesquisadora:

Dorme, meu menino,
Tutu quer te comer
Mas a mamãe não deixa
Te há de defender.

O ser perigoso, que ameaça a segurança da criança é, 
como diz Cavani Jorge, “suficientemente indefinido para 
que todo o temido nele caiba. É vagaroso seu aproximar-se -  
vagaroso pelo ritmo do acalanto, vagaroso, também, porque o 
acalanto  termina e se reinicia sucessivamente, numa ritmada 
repetição”.

Essa indefinição gera profunda apreensão e, mais que 
nas cantigas de ninar, na literatura oral aterroriza o ouvinte, 
que, como característica, pretende sempre manter um nível 
constante e cada vez mais elevado de apavoramento. Esse 
medo às vezes eclode das coisas mais simples, como de 
lugares familiares que, de repente, invertem-se no seu 
contrário, transformando-se em lugares soturnos, habitados 
por forças malignas. Há casos em que os mortos voltam, 
como sombras ameaçadoras. Ou, ainda, a surpresa de 
descobrir o medo em si mesmo, emanado pela consciência 
de um universo desconhecido dentro de seu próprio corpo, 
como algo tenebroso. Pode ser a súbita revelação - que se 
revela de modo estranho - de que um pavoroso esqueleto 
caminha junto com o corpo vivo, dentro desse corpo, de 
modo inevitável e assustador, até que um dia prevaleça, 
descarnado, entre restos do corpo apodrecido.
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As gamas mais variadas do horror rondam o indivíduo 
desde o seu nascimento, permeiam sua fase infantil e 
continuam a assombrá-lo a vida toda, até à velhice.

Há um estranho fascínio em ouvir ou ler essas narrativas 
que provocam calafrios no corpo de quem ouve, lê ou vê e 
ouve, caso seja um texto fílmico. Esse fascínio leva a desejar 
contos apavorantes, desde a pré-história como se neles 
estivesse a representação dos mais íntimos conflitos ou até 
mesmo uma forma de purgação.

Desde o século XlX, é enorme o fascínio de contos como 
os de Edgar Allan Poe, que constrói um horror  muito mais 
voltado para a exploração psicológica, que revela, sem 
disfarces, as dimensões mais profundas da natureza humana, 
a criptografia das perversidades. 

Poe, que revolucionou a técnica de escrever,  justificando 
a unidade de ação e economia de meios como elementos 
fundamentais do conto, revolucionou, também, o jeito de 
contar, de construir o enredo de um modo capaz de liberar 
emoções oriundas das regiões mais profundas e inóspitas 
do inconsciente de cada um. 
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Alegorias nas festas, procissões 
exibiam de forma majestosa o 
sobrenatural que ia invadindo, com 
novos conceitos, o imaginário indígena.

* Mestre em Ciências Sociais pela FESP - USP, trabalha na Secretaria da Cultura.
1 Ver Zenaide Bassi Ribeiro Soares: Lanterna mágica. São Paulo, Cadernos de Ciências  
   Sociais, Ipê, 1979.

O teatro brasileiro foi fundado por jesuítas no período 
colonial, com o objetivo de  auxiliar os religiosos 
no processo de evangelização dos indígenas. Nos 

espetáculos teatrais, os jesuítas procuravam mostrar as belezas 
do céu aos tementes a Deus e apresentar os horrores  do inferno 
aos que não seguiam a fé católica.

Nessa época, alguns padres europeus valiam-se de 
recursos cênicos  com efeitos óticos, usando luzes de lanternas 
sobre figuras recortadas de anjos, santos, dragões, serpentes 
demônios. Tanto em Portugal como na Espanha, os jesuítas 
utilizavam as  luzes de lanternas em festas religiosas, como a 
da Ascensão, para produzirem efeitos considerados mágicos1,  
onde se tinha a ilusão de anjos voadores, figuras bíblicas em 
movimento. Eram espetáculos conhecidos como “lanterna 
mágica”, usados no século XVll, e que se tornaram muito 
comuns no século XVlll.
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A magia das luzes e sombras produzidas pelas  lanternas 
foi transplantada  para as colônias e usada para fascinar os 
indígenas, provocar neles medo e encantamento, e, através da 
emoção ativada, atingir-lhes as mentes e corações,  preparando-
os para a conversão religiosa.

Nesse esforço para a catequese, as festas religiosas, as 
procissões e o teatro tiveram papel muito relevante.

As festas religiosas e as procissões coloniais com seu 
deslumbrante aparato formado de velas, archotes, espadas, 
imagens, andores, luas, estrelas, cantos e instrumentos 
musicais2, constituíam uma forma de teatro que envolvia 
emocionalmente os espectadores.

É fácil imaginar o espanto  e o envolvimento emocional de 
indígenas – particularmente das crianças – diante do esplendor 
desses cortejos.

Ali – naquelas festas – confrontavam-se a realidade e a 
fantasia. As comportas da imaginação abriam- se para voos 
inusitados,  as certezas se fragilizavam e ficava mais fácil ao  
povo dominado assimilar os valores do dominador. Este, no 
caso do Brasil, para melhor disseminar  e impor sua visão de 
mundo, procurava o domínio através da linguagem, por isso 
ensinava língua portuguesa às crianças e, ao mesmo tempo, 
valia-se da língua tupi para  transmitir ao grupo geral seus 
ensinamentos religiosos.

As alegorias, nas festas e procissões, exibiam de forma 
majestosa o sobrenatural, que ia invadindo, com novos 
conceitos, o imaginário indígena3.

Os demônios aterradores,  que surgiam no jogo de luzes 
e sombras das lanternas, eram derrotados por  cruzes  e anjos 
2Ver José Ramos Tinhorão: Música popular de índios, negros e mestiços. Pertrópolis, RJ,    
  Vozes, 1975.
3Ver Zenaide Bassi Ribeiro Soares: Arte popular-festas, danças e cantos no Brasil. In:  
  TEMA, São Paulo, nº4, p.66-74, 1987. Ver também, da autora, In Escravidão: herança e  
   memória: O mito do Escravo Submisso. São Paulo: Lume, 1985.
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voadores. Da mesma forma, nos autos representados por 
brancos e índios, o padre, o santo, a cruz, o anjo salvavam 
as vítimas dos demônios, e essas dramatizações  revelavam  
um mundo mágico-religioso  que recriava mitos no universo  
cultural indígena, abastardando seus valores  ao mesmo tempo   
que transfigurava  o cotidiano da vida colonial.

Os padres também assimilaram crenças dos indígenas4, 
em menor escala, é verdade, já que a guerra foi ganha pelo 
colonizador, que impôs seus padrões e até mesmo a sua língua.

Nas várias batalhas que se travaram  nessa guerra, o teatro  
foi uma  importante arma nas mãos do dominador, que se valeu, 
inclusive, do recurso da lanterna mágica.

O poder mágico da palavra do branco  também se expandiu 
nas orações  e esconjuras,  e, dessa forma, a mística ibérica 
reproduziu- se e renovou-se na colônia, adquirindo  diferentes 
configurações ao longo do processo civilizatório em que se 
mesclaram diferentes etnias5 que se tornaram responsáveis 
pela formação do povo  brasileiro.

4Ver Darcy Ribeiro: Os índios e a civilização. Rio de Janeiro : Paz e Terra, 1989.
5Ver Manuel Diegues Júnior: Etnias e cultura no Brasil. Rio de Janeiro : Biblioteca do  
  Exército, 1980, p.208.
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Em sua obra “Introdução à literatura fantástica”, 
Tzvetan Todorov considera que o “fantástico” 
fundamenta-se essencialmente numa hesitação 

do leitor e/ou da personagem principal diante de um 
acontecimento estranho que está sendo narrado. Essa 
hesitação ocorre no momento em que o leitor e/ou personagem 
precisa decidir se o acontecimento estranho depende ou não 
da realidade, como a concebemos. Se decidir que o fenômeno 
em pauta pode ser explicado por leis naturais, estará diante de 
uma obra que se liga ao gênero estranho. Se está convencido 
de que se trata de algo sobrenatural, estará diante do gênero 
maravilhoso.  Se, como pêndulo, pairar entre ambos, estará 
diante do fantástico.

Um acontecimento impossível de ser explicado pelas 
leis da realidade, que constitui nosso mundo familiar, nos 
conduziria ao âmago do fantástico por meio de uma incerteza 
que oscila diante de duas opções: ou esse acontecimento 
resulta de uma ilusão de nossos sentidos ou integra a nossa 
realidade mas é regido por leis que desconhecemos. O gênero 
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fantástico acontece exatamente em função dessa incerteza 
a que Todorov chama de hesitação. 

Para que o fantástico se instaure na literatura, Todorov 
considera que é necessário que a narrativa induza o leitor a 
avaliar o mundo das personagens, como o seu mundo real, 
e hesitar em explicar o fato narrado como passível de uma 
explicação natural ou de uma explicação sobrenatural. Essa 
hesitação poderá também ocorrer com uma personagem, 
de modo que o leitor nela se espelhe, envolvendo-se em 
suas vivências estranhas, como se visse a si próprio nessas 
insólitas situações. Além dessas, Todorov considera ainda 
outra condição para que o fantástico se estabeleça e, nesse 
caso, é necessário que o leitor tome determinada atitude 
diante da narrativa, descartando tanto a interpretação 
alegórica como a poética.  

Para explicar esse descarte, Jeferson Vasques Rodrigues 
começa explicando que, de um ponto de vista crítico, não 
existe realidade absoluta,  já que,  conforme Jung, conhecemos 
tanto o mundo externo como o mundo interno, consciente e 
inconsciente, por intermédio de imagens mentais.  “Quando 
se torna ambígua a distinção da origem de uma imagem, 
se esta provém do mundo externo (percepções) ou interno 
(sensações, imaginação) surge o estado de hesitação 
e simultaneidade pelo qual se caracteriza, em termos 
psicológicos, a fantasia”. E esclarece: “Essa hesitação real 
é a mesma hesitação representada para o leitor num texto 
fantástico (...) A oscilação entre uma explicação racional e 
conhecida (consciente) e a aceitação de um evento estranho 
às leis da natureza (inconsciente) acaba promovendo a 
simultaneidade desses aspectos.  Além disso, para que exista 
a hesitação, é necessário que o leitor ‘participe’ do texto e, 
ao mesmo tempo, perceba seu papel de receptor. Portanto, 
o leitor não poderia interpretar o texto alegoricamente, o que 
o colocaria muito distante da narrativa, nem poeticamente, o 
que impediria o distanciamento necessário”. 
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A representação da realidade do mundo subjetivo da 
mente e da imaginação ganhou força com o Romantismo 
alemão dos fins do século XVlll e inícios do século XlX, 
que chegava com a proposta de retomada da fantasia e da 
liberdade de expressão. Era campo propício para surgimento 
de uma obra, como a de Hoffmann, que havia escrito O 
homem de areia, um conto fantástico, que falava de um ser 
estranho, que joga punhados de areia nos olhos das crianças 
que não querem dormir, arrancando seus olhos do rosto 
ensanguentado e colocando-os num saco para alimentar seus 
filhos, seres de bicos recurvos, que furavam os olhos das 
criancinhas. A personagem, Natanael, é um menino que vivia 
atormentado pelo medo do homem de areia, até descobrir 
que essa figura lendária existia de verdade e se confundia 
com a figura repugnante de um advogado que frequentava 
sua casa e era amigo de seu pai. Foi crescendo aterrorizado, 
perseguido por aquele ser malévolo, que se insinuava em 
todos os cantos, vaticinando maus presságios, enquanto 
Natanael, em pânico, tremia de medo de ficar cego. 

O conto, tendo como fundo uma lenda que era repetida 
para que as crianças, à noite, não ficassem acordadas, foi 
escrita conforme um paradigma que se constituiu na base 
do gênero fantástico, e desafiava os padrões de conduta 
estabelecidos pelo racionalismo que grassava na Europa, 
exaltando o pensamento científico e estabelecendo censura 
a outros modos de ver o mundo.

Na Europa, a reação veio com o Romantismo que 
apresentava a literatura gótica e propunha, entre outras 
atitudes, a revisita ao universo medieval, com seus castelos, 
torres, correntes, monstros e fantasmas. Era seu modo 
de reagir contra o racionalismo iluminista, que refutava a 
religiosidade, as crenças em forças malévolas, superstições, 
magias e ocultismos das culturas então tidas como atrasadas 
e inferiores. As faculdades da razão haviam se tornado 



        TEMA       36

o fundamento sobre o qual se assentava o conhecimento 
científico da moderna sociedade do século XlX.

Contra esse racionalismo, o Romantismo se insurgia, 
propondo a liberdade de expressão, a valorização dos 
elementos populares das culturas nacionais, como o folclore, 
a liberdade de criação e assim abria espaço para o fantástico, 
ao lado do estranho e do maravilhoso.

O gênero fantástico, trazia, ainda, a possibilidade de driblar 
as censuras de todos os tipos, as impostas pela ciência, as 
de caráter político, as de natureza social ou interna, como os 
tabus do incesto, dos desmandos sexuais, da necrofilia, da 
loucura, entre muitos outros. Desse modo, conferia à literatura 
a capacidade de ultrapassar a lei, para transgredi-la.

Na sátira ao racionalismo, à ciência, temos no século XlX 
na Inglaterra, Frankenstein, de Mary Shelley, onde a construção 
do andróide monstruoso deixa clara a incorporação pelo 
gênero fantástico dos conhecimentos científicos em voga 
para desmontá-los. 

Também no século XlX, temos um tema clássico da 
literatura fantástica, vindo desde tempos mais antigos, mas 
que se transfigura totalmente com a obra de Bram Stoker, o 
Drácula, de 1897, onde é explorado o vampirismo. 

O vampiro que faz parte de uma narrativa das Mil e 
uma noites é uma personagem feminina, como também é 
feminina a personagem-vampiro de Carmilla, de Sheridan 
Le Fanu, obra que influenciou Bram Stoker para produzir 
Drácula, considerada sua obra prima. Em Carmilla fica 
demonstrada uma das funções sociais da literatura fantástica, 
a transgressão da norma social  artisticamente elaborada por 
Le Fano, que cria o erotismo entre Carmilla e sua cúmplice-
vítima, que como ela é personagem feminina. O cineasta Roger 
Vadim, inspirando-se nessa obra, realizou um filme, que em 
francês recebeu o título de  Et mourir de plaiser,  mas  que no 
Brasil recebeu o nome de Rosas de Sangue.
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No século XlX, além de Frankenstein e de Drácula, outra 
importante obra foi escrita por Edgar Allan Poe, Histórias 
extraordinárias, onde há contos do gênero fantástico, nos 
quais o autor conseguiu imprimir  efeitos de estranheza tão 
fortes que levam o leitor a participar de sentimentos terríveis, 
diante do que se convencionou chamar de psicologia da 
culpa, como ocorre com a leitura do conto O  gato preto.

No século XX, notáveis escritores produziram obras que 
se enquadram no gênero fantástico, entre os quais podemos 
citar Kafka, Lovercraft, Jean Ray, Buzati, Papini, Wells, 
Borges, Cortázar, Bloy Casares, Rulfo.

O Fantástico no Brasil

O gênero fantástico tem um grande representante 
brasileiro. Trata-se do escritor J.J. Veiga, com magnificas 
obras como A hora dos ruminantes, A sombra dos reis 
barbudos e  Os cavalinhos de platiplanto. Pretendo discorrer 
sobre esse autor contemporâneo, neste trabalho, mas, antes, 
vou comentar um pouco sobre o espaço ocupado pelo 
fantástico na literatura brasileira do século XlX, começando 
pelo consagrado escritor Machado de Assis, que foi leitor de 
Edgar Allan Poe.

São inúmeros os contos fantásticos escritos por Machado 
de Assis, como O país das quimeras, publicado em 1862 no 
jornal O Futuro e que foi classificado pelo próprio autor como 
conto fantástico. Separamos, para este trabalho, dois contos 
desse autor, para discussão. 

Em 1876, Machado de Assis publicou no Jornal das 
Famílias o conto Sem Olhos, que aborda temática explorada 
por Hoffmann, Poe e acabaria se tornando recorrente no 
gênero fantástico.

A história começa com uma reunião de amigos, na casa 
do casal Vasconcelos. A conversa transcorre amena, até 
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que muda de rumo e falam sobre a morte de uma pessoa 
conhecida, almas do outro mundo, fantasmas e por aí 
afora. Logo a conversa  provoca uma divisão  no grupo, a 
maioria dizendo que não acredita em tolices como almas 
do outro mundo, fantasmas, coisas sobrenaturais, mas o 
desembargador Cruz afirma que um dia presenciou um fato 
tão terrível que nunca lhe saiu da mente, “o que eu vi foi  
há muitos e muitos anos, ainda assim conservo a memória 
fresca do que aconteceu” – disse o homem. Então, diante 
da curiosidade do grupo, o desembargador contou que, há 
muitos e muitos anos, conhecera Damasceno, um homem 
que de tão magro tinha no lugar das pernas dois verdadeiros 
pregos. A cara era “angulosa e descarnada, os olhos cavos, 
o cabelo hirsuto, as mãos peludas e rugosas”. 

Diante de sua figura e modos estranhos, Cruz chegou 
a pensar que tivesse algo de loucura, hesitou, duvidou, 
encontrou-se com ele, rapidamente outras vezes, e acabou 
concluindo que  estava tudo bem,  “o homem tinha intactas 
todas as molas do cérebro”.

Damasceno caiu doente e o desembargador foi visitá-
lo. Por ter sido a única pessoa a se preocupar com a sua 
saúde, o doente, grato e confiante, entregou a Cruz um maço 
de papéis e o retrato de uma moça pedindo que guardasse  
essas coisas que eram para ele preciosas, mas queimasse 
tudo caso ele morresse. 

Ofegante, contou que haviam sido mortos por um olhar. 
Na juventude amara Lucinda, que era casada, mas um dia 
o marido da moça os surpreendera entre olhares e ficou 
encolerizado, porém logo se acalmou e riu.

 Damasceno viajou e quando voltou não viu mais Lucinda, 
ninguém mais a tinha visto, pensavam que estava morta. 
Ora lúcido, ora confuso, o doente contou a Cruz que um dia 
procurou o marido para saber da moça e esse lhe disse que 
Lucinda ainda estava viva, que por causa de seu olhar resolvera 
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castigar-lhe somente os olhos. Então, arrastando Damasceno 
para o interior da casa mostrou-lhe a moça gemendo imóvel 
sobre uma cama. “Vê ,disse ele – só lhe castiguei os olhos 
“Os olhos de Lucinda haviam desaparecido. O marido os 
vazara com ferro quente. E explicou a Damasceno: “os olhos 
delinquiram, os olhos pagaram”.

 Após ter contado essa história a Cruz, Damasceno, em 
estado de terror, aponta alguma coisa  no ar com o dedo 
magro e trêmulo, pede ao desembargador que olhe para “ela”, 
e  Cruz, então, conta o que viu, antes de cair desmaiado: “De 
pé, junto à parede, vi uma mulher lívida (...) com os cabelos 
soltos e os olhos ... os olhos eram duas cavidades vazias e 
ensanguentadas”. 

Os olhos e o Olhar

Nas narrativas fantásticas, o olhar tem sido uma temática 
recorrente. Todorov, falando sobre Hoffmann, autor de O 
homem de areia, diz que “há realmente coincidência entre o 
tema e as imagens do olhar”. De fato, nessa  obra,  além de 
falar do terrível medo de perder os olhos, há no conto lunetas, 
binóculos, óculos, contínuas referências à visão.

 Em Machado de Assis, a obra Sem Olhos é contada por 
um narrador que assume uma experiência inverossímil, tanto 
como testemunha como protagonista, e, exatamente como 
em Hoffmann, os olhos são o centro da história, objeto de 
punição e de vingança. Foi o  olhar que denunciou as ligações 
amorosas entre Damasceno e Lucinda e isso foi decisivo para 
que a mulher passasse pela pior das provações, a de ter os 
olhos arrancados. 

Segundo Freud crianças e adultos têm um medo terrível 
de perderem a visão. Os olhos são bens tão preciosos que 
chamamos de “menina dos olhos” pessoas ou objetos que 
estimamos muito, diz Freud  que ainda explica que “o estudo 
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dos sonhos, das fantasias e dos mitos ensinou-nos que a 
ansiedade em relação aos próprios olhos, o medo de ficar 
cego, é muitas vezes substituto do temor de ser castrado”.

Machado de Assis, Poe e Hoffmann 

Em outro conto de Machado de Assis, intitulado 
Decadência de dois grandes homens e publicado em 1873 no 
Jornal das Famílias, aparece um gato preto chamado Júlio, 
que remete para outro Gato Preto, este de Edgar Allan Poe.

Nos contos fantásticos não é rara a presença do gato 
preto, em associações entre a bela figura do animal  com 
seus fulgurantes olhos que brilham no escuro e a cor preta, 
misteriosa, símbolo da ausência de luz, das sombras, 
da escuridão perigosa, por isso sempre associada  a 
desproteção, riscos iminentes, becos sem saídas. 

O conto de Machado de Assis é narrado na primeira 
pessoa, por um narrador-personagem de nome Miranda, de 
Minas Gerais, que se encontrava de passagem no Rio de 
Janeiro, para onde viera a fim de tratar de assuntos políticos 
com ministros. No Café Carceller passou a observar um 
velho que ali comparecia todas as manhãs, “almoçava, lia 
os jornais, fumava um charuto, dormia cerca de meia hora e 
saia”.  Era um velho de seus “cinquenta anos, barbas brancas, 
olhos encovados,  cor amarela, algum abdome, mãos ossudas 
e compridas”.

No Café, ninguém conhecia o velho, que frequentava 
o local havia quatro anos, sempre desacompanhado. 
Curioso, Miranda procurou aproximar-se dele, fazer 
amizade. Aproximou-se, puxou conversa,  mas pouco rendia. 
Continuava observando o homem, que todos os dias “comia 
vagarosamente alguma fatias de  pão- de-ló e uma chávena 
de chocolate. Durante o almoço não lia; mas apenas acabado 
o chocolate, acendia um charuto que tirava do bolso, que 
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era sempre do mesmo tamanho, e que no fim de certo tempo 
tinha a virtude de o  fazer adormecer e deixar cair das mãos 
o jornal que estivesse lendo. Encostava então a cabeça à 
parede, e dormia plácido e risonho como se algum sonho 
agradável lhe estivesse dançando no espírito”.

Cada vez mais curioso, Miranda puxava prosa. Ofereceu-
lhe charutos e o homem respondeu:  “Obrigado, só fumo dos 
meus, são charutos opiados, grande recurso para quem quer 
esquecer um grande crime”.

Miranda ouvia incrédulo, mas logo começou a aceitar 
seu modo estranho como característica normal de um velho 
meio maluco.

No dia 15 de março tudo começou a mudar, o homem 
parecia amansado, aceitou falar com Miranda, contou que 
se chamava Jaime. Estava sofrendo com os idos de março. 
Os idos de março, a morte de Júlio Cesar por Brutus. O que 
Jaime tinha a ver com a morte de Cesar, em Roma, quis saber 
Miranda e o velho respondeu “tudo”. Levou Miranda até sua 
casa e lá havia um gato preto enorme chamado Júlio. O gato 
preto, de olhos verdes, “tinha certo ar de ferocidade de onça, 
de que era modelo acabado. “Havia na casa livros sobre 
metempsicose, em que o velho acreditava. Tudo era muito 
estranho e o velho parecia completamente doido quando 
informou que ele era o próprio Marco Bruto que um dia havia 
matado o imperador Júlio Cesar.

A história vai ficando confusa, os homens conversavam, 
comiam, bebiam vinho  e, principalmente, fumavam. Miranda 
já não sabia se chamava o velho de Jaime ou de Bruto, 
observa que o velho olhava com sofrimento para o gato,  
temendo o dia da vingança dos idos de março, “será que vai 
ser hoje?”, Jaime pergunta.  Na casa misteriosa, Miranda vê  
o gato atacar um rato, vê o bicho ser furiosamente devorado 
e vê estranhas luzes azuis, como almas, subirem para o teto.
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Machado de Assis e Edgar Allan Poe

Observa-se que tanto em Machado de Assis como em 
Edgar Allan Poe  os gatos pretos são descritos como animais 
de grande beleza e dotados de poderes extraordinários.  Em 
seu conto, Poe informa que “era um animal notavelmente forte 
e belo, completamente preto e excepcionalmente esperto. 
Quando falávamos de sua inteligência, a minha mulher, que 
não era toda impenetrável à superstição, fazia frequentes 
alusões à crença popular que considera todos os gatos pretos 
como feiticeiras disfarçadas”. 

Em Histórias extraordinárias está esse conto, que fala 
de um homem que gostava de animais e tem um gato preto 
chamado Plutão.  Aos poucos, o homem se envolve com 
álcool e seu temperamento começa a mudar, fica nervoso, 
irritado, e, um dia, num acesso de fúria agarra o animal, 
arranca-lhe os olhos e o enforca. Logo aparece em sua casa 
outro gato preto, com fina mancha branca no pescoço, como 
a lembrar a corda que enforcara Plutão. 

Quando o homem tenta  assassiná-lo com um machado, 
a mulher o impede, e ele a mata, emparedando o corpo para 
esconder o crime. Quando a polícia chega para investigar 
o caso, um choro  aterrador  ecoa na parede, denunciando 
o crime, e a polícia descobre o cadáver da mulher sobre o 
gato preto.

Neste conto de Poe, aparece a questão dos olhos 
arrancados, como em Hoffmann e como em Sem olhos, de 
Machado de Assis. Mas, as diferenças  que se colocam entre 
O gato preto, de Allan Poe e Decadência de dois grandes 
homens, de Machado, estão principalmente na maneira de 
apresentar o fantástico. Poe narra como se estivesse falando 
de algo que realmente aconteceu tal como é descrito. Cabe 
ao leitor decidir se toma ou não o caso como verdade. Já 
Machado de Assis fala em Metempsicose, em charutos 
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opinados, numa mistura de realidade e alucinação, deixando 
um elenco de alternativas para a tomada de decisão do leitor. 

Em ambos, há um elemento que contribui para a mudança 
de comportamento da personagem. Em Poe é o álcool, que 
torna o homem enfurecido, pronto para atos de perversidade. 
Em Machado são os charutos opinados, que adoçam o olhar de 
Jaime, aliviando seu sentimento de culpa, e o fazem adormecer 
por meia hora. 

Nos dois autores, as personagens se alucinam com o 
medo da vingança. Em Poe é o segundo gato que apavora 
o assassino que vê no no pescoço do animal uma mancha 
branca, que lembra a corda, e sofre com a culpa de seu ato, 
ao mesmo tempo que teme o castigo que poderá ser imposto 
por Plutão, que vive no novo gato e o ameaça com o risco 
da denúncia. Em Machado, Jaime, alucinado de tanta culpa, 
estremece de medo da vingança de Cesar a quem assassinara 
na Roma antiga e agora está incorporado no corpo do gato 
preto, pronto para o castigo.

Nas duas obras, a figura do gato preto é construída sobre 
a crença popular de que esse animal é dotado de poderes 
mágicos. Em Machado de Assis não falta ainda uma pitadinha 
de ironia e humor que pode ser vista no título da obra.

A  Hora dos Ruminantes

Uma das possibilidades do fantástico moderno é o abalo 
do real pelo irreal, através da abordagem de temas proibidos 
pela moral, pela política, pelo momento histórico vivido 
por determinada população em determinada sociedade. A 
desrazão, o não-sentido podem preponderar numa obra para 
expor o proibido, aquilo que o poder, a censura, a legislação 
vigente se ocupam em esconder. 
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Publicado em 1966, em plena ditadura militar no Brasil, 
esse livro de J.J. Veiga conta a história de uma pequena 
cidade, que é invadida por espantoso número de bois, que 
tomam todos os espaços, obrigando a população a ficar presa 
dentro de suas próprias casas.

O país vivia um momento difícil, com prisões em massa e 
rigorosa censura a todas as atividades intelectuais, escolares, 
profissionais, além, é claro, do amordaçamento dos meios 
de comunicação.

No romance, os ruminantes foram chegando devagar. 
“Fazia dois dias que os bois vinham aparecendo aqui, ali, nas 
várzeas, na beira das estradas, uns bois calmos, confiantes, 
indiferentes”

A questão colocada pelo autor vai além do texto. O 
número extraordinário de bois começa a provocar estranheza. 
Não são mais os bois comuns, acostumados a conviver com 
os humanos.  Indiferentes, arrogantes, os animais foram 
tomando conta de todo o chão, ocupando estradas, ruas,  
vielas. “Não se podia mais sair de casa, os bois atravancavam  
as portas e não davam passagem, não podiam; não tinham 
para onde se mexer. Quando se abria uma janela, não se 
conseguia mais fechá-la, não havia força que empurrasse 
para trás aquela massa elástica de chifres, cabeças, pescoços 
que vinham preencher os espaços”.

Além da invasão de bois que submete os habitantes 
da cidade a uma dominação feroz, que é tanto física como 
psicológica, existe a tortura aos que fossem presos, e esta  
se expressa nas palavras de Pedrinho: “Levaram lá para 
dentro. Eu reagi. Muitos me seguraram. Gritei, xinguei, mordi. 
Eles me amarraram. Ela ajudou. Nazaré ajudou. Me jogaram 
numa grota no quintal. Olhe as marcas das cordas. Me davam 
comida numa gamela no chão. Eu tinha de comer enfiando 
a cara, como  cachorro. Ela ficava perto olhando, de vez em 
quando empurrava a gamela para longe com o pé, só para me 
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ver me arrastar no chão. Hoje de madrugada manejei soltar 
as mãos, desamarrei as peias e fugi”.

Nessa época, no Brasil muita gente ia presa após serem 
traídas por seus próprios companheiros, que aderiam à nova 
ordem. Em A hora dos ruminantes, isso aparece através de 
Nazaré, que não apenas entregou o namorado aos militares 
como ainda colaborou na sua tortura.

Mas como não há mal que sempre dure, o romance fala 
de um tempo que haveria de vir,  ficando implícito após  o 
fim da ditadura. “E o povo que havia ficado longo tempo 
submetido aos bois, agora festeja:” De repente a descoberta. 
Gente não se contendo e abrindo janelas, ainda receosa 
mas já esperançada. O espanto, a incredulidade – a alegria. 
O céu claro, as ruas limpas, o luar purificando o lamaçal de 
esterco e urina. (...) Gente chamando gente, sacudindo gente, 
arrastando gente para ver, todas as janelas se abrindo, por 
todos os lados a claridade, o desafogo”.

Publicado em 1966, quando era terrível no país a censura, 
este romance, concebido como fantástico, passou tranquilo 
pelas rotas dos censores e desse modo o irreal feriu o real, 
denunciando a realidade tenebrosa que assolava o país e, ao 
mesmo tempo, anunciando que “o lamaçal de esterco e urina” 
que manchava o chão de Manarairema seria purificado.                            
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É sabido que um conto é uma história curta, ou, 
como dizem os ingleses, a short history. Mas, esse 
critério será suficiente para classificar um conto?

Edgar Allan Poe dizia que toda obra que não pode ser 
lida de uma única vez fica prejudicada por intervenções 
externas, que acabam destruindo sua verdadeira unidade. 
Assim, justificava a “unidade de efeito e a economia de 
meios” como elementos fundamentais do conto, gênero que, 
por suas características, considerava superior ao romance. 

O conto, para Cortázar, narra um momento na vida de 
uma ou mais personagens que tem real  significação, que seja 
exemplar, que valha  por si mesmo, mas, ao mesmo tempo, 
atue sobre o leitor como um fermento capaz de projetar a 
inteligência e a sensibilidade para além do que é contado.

O que, para a maioria, diferencia o conto do romance é 
a “narrativa de estrutura simples, onde a unidade dramática  
limita o número de personagens, reduz o espaço e centra  
a ênfase num momento significativo, exemplar, o que acaba 
permitindo concisão e densidade”.
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Este artigo analisa quatro contos de Almada 
Negreiros, escritor português que introduziu o 
modernismo em Portugal no início do século XX. Foi 
um dos fundadores da revista Orpheu em 1915.  Atuou 
em todos os movimentos artísticos de vanguarda.

This article analyses four tales of Almada Negreiros, 
Portuguese writer who introduced modernism in 
Portugal in the early twentieth century. It was one of 
Orpheus magazine`s in 1915. He worked in all artistic 
avant-garde moviments.

Modernism. Portugal. Magazine. Orpheu.
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Arevista Orpheu, vinda à luz em 1915, inaugura o 
Modernismo em Portugal, e, não obstante a vida 
efêmera de apenas dois números, contou entre seus 

fundadores com figuras de grande porte na literatura, como 
Fernando Pessoa, Mário de Sá-Carneiro e Almada Negreiros. 
Este último, talvez eclipsado por Fernando Pessoa, o maior 
nome da literatura lusa do século XX, é desconhecido do 
grande público, permanecendo conhecido tão somente nos 
meios acadêmicos.

José Sobral de Almada Negreiros, artista plástico, poeta, 
romancista, teatrólogo, conferencista e crítico de arte, 
engajou-se em todos os mais importantes movimentos de 
vanguarda e exerceu intensa atividade artística e literária, 

HOMENAGEM
Neste ano, 2015, a histórica

revista Orpheu, que marcou a
inauguração do Modernismo

em Portugal, completaria
o seu centenário.
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com o intuito de colocar Portugal no mesmo nível das demais 
nações da Europa.

Possuidor de espírito agudo e inteligência crítica, deixa 
transparecer em suas obras um convívio estreito com os 
“ismos” de seu tempo, como o Futurismo, o Cubismo e o 
Dadaísmo e torna-se o arauto do Surrealismo em Portugal.

No presente trabalho, serão  abordados, de forma 
sucinta os contos do autor: O cágado; K4 o quadrado azul e 
Saltimbancos – contrastes simultâneos.

O cágado, publicado pela primeira vez na revista ABC, 
nº 51, em junho de 1920, não obstante seja um conto 
extremamente simples quanto ao enredo, está impregnado 
de grande simbologia.

Um homem, ao dirigir-se à sua casa, depara na estrada 
com um estranho animal: o tal cágado da zoologia. Já tinha 
novidades para contar em casa. Mas contar apenas não 
resolveria; precisava levá-lo como prova de sua existência. 
Enquanto pensava, o cágado enfiou-se por um buraco e 
desapareceu, e o homem pôs-se a procurá-lo. Esgotou todos 
os seus recursos naturais, sem nenhum êxito. Experimentou 
uma vara e nada. Achou por perto uma pá de lavradores e 
começou a cavar. Cavou tanto que atravessou o centro da 
terra e foi parar num país estrangeiro. A família deu-o por 
morto e pôs luto fechado.

Ao perceber que não encontrava o cágado, o homem 
começou a subir em sentido contrário. Quando chegou à 
superfície deparou com a maior montanha da Europa, a 
cobrir, inclusive a cidade onde morava. Pegou de uma pá 
e começou a desfazer o monte para voltar a ver  a  cidade.  
Quando estava a dar a última pazada reparou num torrão a 
se mexer: ali estava o cágado.

Quais as lições que se extraem de conto tão simples?
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Observe- se :

• A narrativa inicia-se com a frase “Havia um senhor 
que era muito senhor de sua vontade”, expressão 
que se repete ao longo do conto.

• Todos os esforços que o homem faz em busca do 
cágado, o faz em nome dessa “vontade”, o que 
remete à interpretação de que a maior força do 
homem está justamente na sua “força de vontade”, 
nem sempre bem explorada por ele. É mais ou 
menos a réplica do “a fé remove montanhas”.

• Movido por uma grande perseverança,  traduzida 
por essa “força de vontade”, o homem é capaz de 
chegar até aos confins da terra, sem ao menos dar 
por isso, visto que a férrea vontade de vencer o faz 
superar todos os obstáculos e as fraquezas físicas.

O tal cágado está aqui a simbolizar a felicidade. De que 
não é capaz o homem para alcançá-la? Chegar até ao outro 
extremo do mundo. A força de vontade e o desejo de ser feliz 
impulsionam o homem a realizar atos incríveis.  Entretanto, o 
mais importante é que, às vezes, o homem vasculha o mundo 
em busca da felicidade, sem ao menos perceber que ela se 
encontra tão mais próxima a ele do que parece.

Para ser feliz, o homem não precisa ir tão longe. A 
felicidade está presente nas mínimas coisas e convive com 
ele no dia-a-dia. A sua cegueira e a ânsia de acumular bens 
materiais é que o impedem de perceber isso. 

A propósito do mesmo tema, é oportuno lembrar o célebre  
soneto de Vicente de Carvalho, intitulado Velho Tema onde 
se lê nos tercetos:
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Essa felicidade que supomos
Árvore milagrosa que sonhamos
Toda arreada de dourados pomos,

Existe, sim: mas nós não a alcançamos
Porque está sempre apenas onde a pomos
nunca a pomos onde nós estamos.

O homem do conto reproduz essa eterna busca do ser 
humano pela felicidade, busca muitas vezes frustrada pela 
sua própria mesquinhez e por uma visão estreita do mundo.

É de bom alvitre assinalar que neste conto não se 
encontram as características modernistas de Almada 
Negreiros, quando, influenciado pelas forças do Futurismo 
e do Cubismo, promove uma ruptura na sua linguagem, 
especialmente na sintaxe. A forma passa a ter extrema 
importância e responde pela dimensão da mensagem da 
obra. Instaura-se uma nova sintaxe: a sintaxe do mundo, em 
que há uma recusa das relações entre as coisas e os objetos, 
embora as coisas continuem valendo. Esse movimento de 
ruptura é claramente percebido em dois outros contos: K4 
o quadrado azul e Saltimbancos (Contrastes simultâneos).

 K4 O Quadrado Azul

Em K4 o quadrado azul, publicado em folheto pela 
primeira vez em 1917. Já existe a consciência de que a 
lógica precisa ser quebrada e o autor, por meio de uma 
linguagem totalmente fora dos padrões normais, com uma 
quase ausência de pontuação lógica, quer mostrar quem é 
o homem,  sua origem, sua trajetória de vida e seu fim. 

Ao longo do conto, procura demonstrar que o homem tem 
um grande bem que é a inteligência, da qual precisa saber 
fazer uso para atingir a felicidade. Apesar de ser dotado de 
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inteligência, é infinitamente pequeno dentro do cosmos e a 
idolatria da perfeição humana nada mais é que um embuste,   
pois o homem é imperfeito por sua própria natureza.

Diz o autor, na página 25,  que “Tentar divinizar o homem 
é o primeiro sintoma da Amnésia. O homem é o contraste 
do divino”. Foi essa tentativa de divinização a responsável 
pela degradação humana e a procura de limitação do Infinito 
o conduziu a um caos a que não consegue mais por ordem.

A “Idolatria do Eu” bloqueou a visão do homem, que 
não mais consegue enxergar as dimensões do infinito, nem 
perceber que é apenas uma poeira cósmica cuja vida se 
esvai num piscar de olhos.

“A vida seria o instante, a abstração mais rápida e 
infinitamente menor que o segundo cronométrico” (p. 26).

Outro aspecto a ser considerado é uma maior valorização 
do sentir do que do exprimir, pois, por maior que seja o 
gênio, o homem não consegue definir com palavras o que é 
a vida, que foi criada para ser vivida e sentida e não para ser 
arquivada pela expressão artística e literária.

O autor nega, ainda, a existência de gênios, uma vez 
que, na sua concepção, o gênio é aquele que consegue 
“reproduzir-se igual a si próprio”.

“Logo: não há gênios. E bastaria um só pra que 
se revelasse o segredo de ser gênio, o segredo do 
Mistério onde está enterrada a Felicidade, o segredo 
de todos os segredos”(p.34).

Ao contestar as definições dicionarísticas das 
palavras, apresenta a mais curiosa definição que já se viu 
da palavra saudade:

“Saudade é a masturbação passiva dos que não 
sabem que a Natureza é suficientemente variada pra 
que não haja necessidade de voltar atrás” (p.35).
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Nas suas considerações sobre o mundo, chega à ciência 
e à crítica pelo fato de ela pretender reproduzir tudo o que o 
homem sente, faz e pensa, e lança-lhe um desafio: “ Invente-se 
a máquina de reproduzir o cérebro! Industrialize-se o gênio” 
(página 35), e só assim chegar-se à a uma paz definitiva pois 
todos os cérebros deverão ser absolutamente iguais.

Mais um desafio surge para o homem do século XX, 
que está diante de mais um problema que o consome: a 
Velocidade. O mundo corre tanto que as limitações de tempo 
e de espaço estarão perdendo seu sentido primitivo para 
adquirir nova conotação.

No final do conto, Almada Negreiros agrupa uma série de 
informações sobre o mundo, de forma completamente caótica 
para demonstrar a desagregação de tudo ao seu redor.

Saltimbancos

Em Saltimbancos – contrastes simultâneos – escrito em 
1916 e publicado no Portugal Futurista, nº 1 (e único) em 
1917, e dedicado a Santa Rita Pintor, é que a transgressão 
gramatical se torna mais evidente.

O conto dividido em três capítulos, faz a descrição de 
uma aldeia, do seu quartel, relata uma festa e o apuro dos 
trajes de seus moradores, os passeios na praia e, por fim, o 
desfile de um circo pela aldeia em um domingo. Entretanto, o 
que chama a atenção não é o enredo, relativamente simples, 
mas a forma como está estruturado.

O conto segue com letra minúscula e segue até o final 
sem nenhum sinal de pontuação, exigindo do leitor uma 
grande concentração para acompanhar a estória. Mais do 
que nunca está o autor a chamar a atenção sobre o caos 
que domina o mundo neste século de tantas descobertas, de 
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tantas transformações, não acompanhadas pelo ser humano, 
pelo menos no que tange à sua evolução interior.

Não obstante tenha produzido essas obras nas primeiras 
décadas, a aguçada sensibilidade do escritor soube captar a 
multiforme desordenação do mundo moderno e os avanços 
que a ciência e a técnica teriam no desenrolar do século e 
faz um magistral balanço do mundo em que vive.

A lição que se pode extrair dos contos é que, embora o 
mundo tenha passado por grandes transformações, o ser 
humano, responsável por todas elas, não soube tirar proveito 
dessa evolução.
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FORÇA ESTÉTICA E SOCIOLÓGICA EM
MEMORIAL DE MARIA MOURA

AESTHETIC AND SOCIOLOGICAL FORCE IN THE
NOVEL  MEMORIAL DE MARIA MOURA

Rachel de Queiroz escreveu Memorial de Maria 
Moura aos 82 anos de idade, uma obra prima  
tanto do  ponto de vista estético quanto do ponto 

de vista sociológico, já que a autora resgata a história 
do cangaço e compõe, nessa narrativa, todo o universo 
sertanejo do Brasil. Constrói uma personagem forte, uma 
mulher que precisa enfrentar a vida  e destoa das figuras 
femininas de seu tempo, mulheres pacatas e submissas.

Maria desprezava a conduta pacata das mulheres que 
conhecia. Odiava o modelo destinado às mulheres de seu 
tempo. Queria uma vida diferente, em que tivesse poder de 
decisão.

Desconhecia qualquer tipo de submissão. Quando foi 
roubada, em vez de chorar a perda dos bens, juntou seu 

* Doutora pela ECA-USP.

Maria Moura, uma mulher que destoa das 
figuras femininas de seu tempo.



        TEMA       58

pequeno grupo de acompanhantes fieis e partiu para atacar 
fazendas, roubar e praticar toda sorte de violências. Por 
que não?

Órfã, seu padrasto e seus primos pleitearam  seus bens. 
Cheios de cobiça, queriam a fazenda onde ela havia nascido,  
e que, de longa data, por herança materna a ela pertencia. 
Seus primos pleiteavam, primeiro na justiça em conluio com 
um delegado, e depois com violento ataque.

Outros, conhecidos, vizinhos sugeriam a ela que se 
casasse com um primo, assim não haveria partilha da 
fazenda, conforme o costume local. Mas Maria Moura 
tinha horror a casamento: “Um homem mandando em mim, 
imagine; logo eu acostumada desde anos a mandar em 
qualquer homem que me chegasse perto”.

Nem casamento endogâmico, nem o compartilhamento 
da herança com ninguém, era assim que Maria queria e 
assim que teria de ser.

A fazenda em que  nascera e onde vivia, era “boa terra 
de planta e cria”, mas depois da morte do pai e da união, 
sem casamento, de sua mãe com Liberato, tudo começou 
a minguar. E piorou mais ainda, depois do suicídio da mãe,  
enforcada com uma corda dentro de  seu próprio quarto.

O padrasto passa a pressionar, para que assine um papel  
transferindo para ele a fazenda, mas Maria resiste. Sabe que 
o padrasto poderia matá-la, como  havia insinuado que fizera 
com sua mãe, por isso decide assassiná-lo e  encarrega o 
empregado Jardilino da execução do crime, após o exercício 
de um jogo de sedução, em que provoca o rapaz a tomar 
algumas liberdades com ela. Mas é só por esperteza, porque 
na verdade queria mesmo  apenas a fazenda, que agora anda 
um pouco abandonada.  
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 Do pai, lembrava-se do tesouro maior que lhe havia 
deixado: o livro com que, um dia, a presenteara.

 Sabia pouco de livros,  tivera bem pouco estudo, mas 
sabia ler e isso lhe fazia enorme diferença. Agora, porém,   
tinha de resistir e para isso organiza um bando, que teria 
de seguir suas ordens. Para isso, constrói  uma identidade 
de “chefe”, centrada numa figura masculina.

Maria abandona as saias e adota comportamento  
masculino. Apesar de estabelecer diferença entre sexo e 
cargo, sabia que o respeito à liderança e a ideia de força 
estavam associados à figura do macho. Por isso corta os 
cabelos  compridos, de mecha em mecha, na frente de seus 
capangas, com uma faca amolada como navalha e avisa: 
“Aqui não tem mulher nenhuma, só tem o chefe de vocês. 
Se eu disser que atire, vocês atirem; se eu disser  que morra 
é pra morrer. Quem  desobedecer paga caro. Tão caro e tão 
depressa que não vai ter tempo nem de se arrepender”.

Após resistir  à ocupação de sua casa por seus primos, 
Maria a incendeia, para que nenhum estranho possa um dia 
ocupá-la e parte com seu bando rumo à Serra dos Padres, 
onde há terras de herança paterna. Mas a caminhada é 
difícil e cheia de aventuras. Enquanto estão na estrada, 
viram salteadores, acumulando recursos. Um bando de 
ladrões de estrada, onde Maria dava as ordens, fazia os 
planos de assaltos, comandava os  ataques - e fariam isso 
até chegarem ao destino programado.

Um dia chegaram  às terras procuradas e lá começaram 
a construir as moradias. Alí, ela quer construir uma casa 
forte, de acordo com seus sonhos. 

Maria quer ali uma vida nova, bem melhor que a do 
Limoeiro, e avisa: “Quero ser gente. Quero falar com os 



        TEMA       60

grandes de igual para igual. Quero ter riqueza! A minha casa, 
o meu gado, as minhas terras largas. A minha cabroeira me 
garantindo. Viver em estrada aberta e não escondida pelos 
matos em cabana disfarçada  como índio ou quilombola. 
Mas num alto descoberto, deixando ver de longe o casarão 
lá em cima, telhado vermelho, paredes brancas caiadas, 
cavalos de sela comendo milho na estrebaria, bezerro  
gordo escaramuçado no pátio. Quero que ninguém diga 
alto o nome de Maria Moura sem me guardar respeito. Que 
ninguém fale com Maria Moura – seja fazendeiro, doutor  ou 
padre, sem ser de chapéu na mão”.

Logo fica pronta a “Casa Forte”, onde entra com sua 
gente, um número cada vez maior de “cabras” a seu serviço 
e ainda uns parentes que nunca lhe haviam feito mal e que  
agora sentia prazer em ajudar.

Ali também protege perseguidos, e assim conhece 
Cirino, por quem começa a se encantar e se apaixona. 
Logo, porém, entra em conflito consigo mesma, de um 
lado desejando entregar a ele tudo o que possui e de outro 
reconhecendo que ele não a ama, conforme dizia para si 
mesma: “ele não me quer a mim, não sou bonita, não sou 
nova, nem ao menos me visto de mulher (...) O que ele quer  
em mim (...) é a força”.

Agora, porém, apaixonada sente que a sua força se 
esvai. Gostaria de se entregar ao amor completamente 
tranquila mas sabe que isso é impossível.

Desse modo Maria se descobre fraca e, pior ainda, 
descobre-se vítima de chacota ao saber que Cirino anda 
contando para todo mundo que fazia o que bem queria  já 
que ela comia na mão dele. Para não ter seu poder arranhado, 
Maria decide mandar matá-lo.
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Conclusões

Trata-se de uma obra vigorosa, que desnuda o papel da 
mulher na sociedade brasileira, onde o modo de comportar-se, 
a obediência, a virgindade, o casamento estão bem definidos.

 O casamento intrafamiliar está previsto para a manutenção 
das propriedades,  assim como o envelhecimento casto, caso 
não encontre marido, na figura da solteirona, seca e amarga.

 Maria Moura quebra esse modelo destinado à mulher 
daquela época. Mas, para quebrá-lo adota o padrão masculino 
dos chefes de cangaço e o mantém, até quando é traída pelo 
amor, que denunciaria sua fragilidade feminina. 

Moura sabia que queria terras, riquezas, poder, uma vida 
nova e havia partido para a Serra dos Padres em busca dessas 
terras, acompanhada por seu bando. Nada a afastaria de seu 
projeto, por isso procurou vencer qualquer sintoma  de fraqueza.

Glória Pires no papel de Maria Moura
Rede Globo de Televisão -  Divulgação
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Documento:
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A História Através
da Arte



 66 TEMA


