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Sobre o Título:  A hora da estrela é a relação com a 
hora da morte; no momento em que se torna uma 
estrela, ou seja, quando morre, o ser humano deixa 
de ser invisível e passa a ser percebido pelos outros. 
Apenas quando já não existe mais, o homem torna-
se no fim da vida o centro das atenções. O momento 
da morte de Macabéa, iluminada pelos “holofotes” 
dos faróis do carro que a atropela e apreciado pela 
plateia de “curiosos” que chega à rua, faz com que 
ela, nordestina esquecida pela cidade grande, 
tenha seu momento de estrela – a sua “hora”, os 
seus “minutos de fama”.

 
Sobre o Enredo:  Essa obra possui um paralelo de 
dois enredos, ao passo que Clarice Lispector cria um 
narrador em 1ª pessoa – Rodrigo S.M., que constrói 
a narrativa da obra especialmente no trabalho do 
discurso metalinguístico e na apresentação da 
personagem Macabéa, juntamente com a criação 
de um narrador em 3ª pessoa, mais presente são 
apresentados os fatos que ocorrem na vida da 
personagem principal.

O narrador Rodrigo cria um discurso metalinguístico 
– quando relaciona a sua escrita com o processo de 
criação do texto literário – sendo nesse momento 
narrador em 1ª pessoa. E passa para a 3ª pessoa 
quando conta a história da jovem nordestina Macabéa. 
Alguns críticos apontam que Clarice criou esse 
narrador como espécie de contador de sua própria 
história de vida, que também foi à vinda do sertão 
(embora tenha nascido na Ucrânia, a autora 
passou a sua infância em Pernambuco) para a 
cidade grande.

O romance tem inicio com um paralelo estabelecido 
pelo narrador Rodrigo que descreve o perfil, ainda 
incompleto, da nordestina da qual irá contar 
a história ao longo do livro. Nesse momento o 
narrador já não fica satisfeito pela maneira como 
observa a personagem, passando pela rua, sendo 
pouco notada, vitima de desfeita e desleixo social. 
É quando o leitor deve se colocar no lugar do 
outro para que possa compreender as misérias e 
o desespero das pessoas.  Macabéa é datilografa 
(isso ele já sabe logo do começo). Sabe também que 
ela será uma moça doce e sutil, do tipo que sonha 
com o casamento de vestido branco. Logo quando 
chega à cidade grande, sua tia que a criará desde 
pequena devido a falta dos pais que faleceram 
no nordeste.A moça, que trabalhava nas Lojas 
Americanas, consegue um emprego na empresa de 
Sr. Raimundo Silveira, o qual briga intensamente 
com a moça devido aos erros que comete ao 
datilografar, mas por compaixão não a demite 
nesses momentos de falhas. Como veio do sertão 
seu desenvolvimento físico e emocional nunca foi 
de dar inveja a ninguém, sempre magrinha e com 
aparência de pobreza. 

A vida sofrida ainda trazia a personagens alguns 
desejos, como comer goiabada e ser uma estrela 
de cinema – mais uma vez, reforça-se o porquê do 

 

A hora 
da Estrela

• Clarice Lispector •

Instrutora: Ana Carolina Bernardino

Sobre a autora:  Clarice Lispector nasceu em 10 de 
Dezembro de 1920 na aldeia de Tchetchelni, Ucrânia. 
Migrou para o Brasil ainda bebê. Em 1924, mudou-
se para o Recife, e por volta de 1931, muda-se com a 
família para o Rio de Janeiro, depois de perder sua mãe. 

No ano de 1939 começou seus estudos na faculdade de 
Direito e já no ano de 1940 faz sua primeira publicação. 

Casa-se com Maury Gurgel Valente, um diplomata, 
no ano de 1943, com quem teve dois filhos. No ano 
seguinte, publica seu primeiro romance “Perto do 
Coração Selvagem”. Sua publicação foi saudada como 
grande obra da literatura brasileira revelando a escritora 
fantástica que se tornaria ao longo de suas obras. 

Em 1959 separa-se do marido, e no ano seguinte publica 
seu primeiro livro de contos: “Laços de Família”. 

Durante alguns anos publicou diversos outros livros, 
e no ano de 1977 faz sua ultima publicação, nos 
presenteando com mais uma grandiosa obra - “A hora 
da Estrela”.

A escritora nos deixa no dia 09 de Dezembro de 1977, 
um dia antes de completar seus 57 anos. 

Sobre o Contexto:   Com caráter político intenso em 
meio a sua escrita densa e intensa, Clarice presenteia 
a sociedade pós-ditadura militar com uma obra que 
representa muito do autoritarismo. A autora, apesar 
da denuncia social que traz em sua obra, trabalha com 
essa temática de maneira muito sutil, delimitando as 
condições de vida de um sujeito que é oprimido, em 
contrapartida a um sujeito que é opressor. 

Sobre a Obra:   A publicação no ano de 1977, como 
já mencionada, abordou um tema com grande carga 
política e também bastante recorrente nos escritos 
literários brasileiros: a imigração do nordestino para 
os grandes centros urbanos. A obra pode tornar Clarice 
uma autora ainda mais aclamada, pois ela passou 
sua linha de publicação ao abordar uma questão tão 
dramática sem deixar de lado sua escrita psicológica, 
afinal, o fundo político de suas obras nunca foram 
óbvios, era preciso explorar a leitura para compreender 
toda sua critica. Com “A Hora da Estrela” não foi 
diferente. 

Em relação a sua estrutura, a obra não apresenta 
divisão de capítulos esclarecidos, existe no livro 
espaços que separam as cenas e dessa forma 
compreende-se as mudanças. É preciso uma leitura 
atenta, pois há mistura do tempo cronológico e 
psicológico, com as transgressões feitas no texto.
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Sobre os personagens:  

Rodrigo S.M:   compreendido como uma 
representação de Clarice por uma voz masculina, 
além disso, é também o narrador do romance. 
Rodrigo trabalha durante o romance com a 
narrativa em 3ª pessoa quando conta a história de 
Macabéa, e trabalha com a narração em 1ª pessoa 
quando faz reflexões sobre o ato de escrever e 
sobre a personalidade da nordestina.

  Macabéa: personagem principal, moça pobre e 
nordestina. Mora com amigas a margem do Rio de 
Janeiro. Datilografa. Possui tamanha ingenuidade 
e ignorância que não consegue perceber o quanto 
sua vida é infeliz, como não conhece nada além do 
que vive, acredita que aquele é uma condição a ser 
vivenciada. 

 Olímpico de Jesus: único namorado de Macabéa. 
Nordestino e ambicioso; busca incessantemente 
seus desejos, passando em cima do que for 
necessário. 

  Glória: colega de trabalho de Macabéa, filha de 
açougueiro e uma moça sem beleza, mas muito 
sensual. Rouba Olímpico de Macabéa.

Carlota: a cartomante que prevê o futuro de 
Macabéa, sem contar com a falta de sorte que a 
moça vai ter.

Outros personagens: As Marias que moram 
com Macabéa. O médico que dá diagnostico de 
tuberculose. Sr. Raimundo, seu chefe que reluta 
em manter Macabéa no emprego de datilografa. 

Comentários:  Percebe-se a grandeza da escritora 
ao criar um romance que consiga mostrar o 
contraste entre sua profissão de escritora, na figura 
de Rodrigo S.M, e a como foi sua condição de vida, 
na figura de Macabéa. 

Ela contrasta nesses dois personagens Ascenção 
X Miséria, com o desejo de despertar revelações 
em seus leitores. Ao retratar a fragilidade dessa 
nordestina através dos olhos de Rodrigo, consegue 
estabelecer uma paralelo com as mazelas da vida, 
ao passo que tanto se vive e pouco se é notado.

Pensando em Macabéa, seu nome é de origem 
bíblica, foi escolhido como promessa se a pobre 
moça vingasse e significa força e resistência, o que 
ironicamente vai contra o perfil da personagem que 
se configura de maneira contrária a isso – Rodrigo 
chega a afirmar que se trata de moça raquítica, que 
andava com cautela em dias de ventania, por medo 
de ser levada pelo vento. A construção dessa obra 
é toda feita para que nós, como leitores, possamos 
fazer uma grande reflexão da condição de vida 
humana. A autora nos das inúmeras condições 
para pensamento e reflexão, visto que faz todo um 
trabalho com a construção literária, como arte e 
apreciação. Além disso, nos faz perceber como a 
sociedade passa aos nossos olhos sem ao menos 

título, “hora da estrela”, mas suas condições não 
propiciava grandes realizações à pobre Macabéa. 
Após a morte da sua tia, Macabéa passou a morar com 
mais quatro moças em uma região pouco valorizada 
do Rio: Maria da Penha, Maria Aparecida, Maria José 
e Maria – apenas. Certo dia, Macabéa conhece seu 
possível amor para vida. Soube mais tarde que seu 
nome era Olímpico de Jesus e que ele era operário 
em uma metalúrgica. Quanto ao seu relacionamento 
amoroso, Olímpico jamais pagava nada a ela e sempre 
se irritava com a moça, pois não tinha nada para falar. 
Ele a achava um resultado ruim provido pela natureza. 
Olímpico também tinha seus desejos, ser deputado 
ou açougueiro, pois achava incrível o cortar das facas 
na carne. Falando sobre desejos e carne, nessa época 
Olímpico conheceu Glória, colega de trabalho de 
Macabéa. Glória era um desejo de mulher, loira falsa 
e com um corpo que indicava filhos saudáveis, e além 
de tudo filha de açougueiro. Olímpico acha justo trocar 
Macabéa por Glória. A relação entre as colegas não foi 
de tudo abalada, Glória sentiu-se culpada por tomar 
o namorado da amiga e a convida para uma visita na 
sua casa. Macabéa aproveita para comer tudo quanto 
conseguisse. Nessa mesma perspectiva o narrador nos 
apresenta que Macabéa teve um início de tuberculose. 
Macabéa sai da consulta sem entender muito bem o que 
significava o seu diagnostico e todos os medicamentos 
receitados pelo médico. Numa conversa, Glória acaba 
por contar a Macabéa que conseguiu o namorado da 
amiga por recomendação de uma cartomante e que ela 
deveria ir até lá para ver o que a esperava no futuro. 

A jovem moça seguiu os conselhos da amiga e foi 
até a cartomante Carlota, entre uma visão e outra, 
Carlota afirma que ao sair dali Macabéa iria ter sua 
vida modificada completamente: Olímpio ia reatar o 
namoro e lhe pedir em casamento; o patrão não iria 
mais deixá-la sem trabalho e, ainda por cima, a moça 
ia receber uma grande soma de dinheiro à noite, pelas 
mãos de um estrangeiro. 

O homem teria a pele clara, seria loiro de olhos azuis, 
esverdeados, castanhos ou negros, tudo que alguém 
poderia desejar. E se Macabéa não estivesse tão 
apaixonada por Olímpio, ele a pediria em namoro. 
Nesse instante Carlota pensou melhor e disse que o 
estrangeiro é que iria ser o marido de Macabéa. Ela 
encontraria a felicidade e teria uma vida luxuosa.

Quando Macabéa deixou a casa de Carlota já se sentia 
diferente, como se realmente seu futuro pudesse ser 
melhor do que o presente. Assim que pisou na rua foi 
atropelada por um Mercedes Amarelo. A grande virada 
da vida de Macabéa?

Já no chão a moça pode ver que se tratava de um carro 
luxuoso, cujo condutor provavelmente era loiro, com os 
olhos azuis, esverdeados, castanhos ou negros (tudo 
que alguém poderia querer?).

 Várias pessoas se juntaram ao seu redor, Macabéa 
agonizava e ninguém a socorreu. E morreu no meio de 
todos, por um momento (em sua hora de estrela) sendo 
notada. 
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formado em farmácia. Depois de estabelecer contatos 
com o Modernismo paulista, fundou, em 1925, A Revista, 
primeiro periódico de vanguarda em Minas Gerais. 
Participavam de seu grupo literário: João Alphonsus, 
Emilio Moura, Martins de Almeida, Pedro Nava e Abgar 
Reunault. Trabalhou também na grande impressa de 
Belo Horizonte, representada pelo Diário de Minas e 
Minas Gerais. Em 1934, mudou-se para o Rio de Janeiro, 
onde exerceu funções burocráticas no serviço público 
até 1962.  Paralelamente, manteve seções de crônicas 
em diversos jornais do país. Foi também tradutor e 
ensaísta. Morreu no Rio em 1987. Drummond sempre 
se comportou de modo discreto, avesso a publicidade, 
notabilizando-se como pai de família tradicional. 
Todavia, após a morte veio a público sua faceta íntima 
de amante dedicado, pois mantinha um longo e intenso 
amor parelelo à vida familiar, que lhe inspirou diversos 
poemas eróticos, bem mais explícitos do que os que 
normalmente publicava em seus livros, como é o caso 
de O Amor Natural, editado em 1992. Drummond tinha 
28 anos quando, em 1930, editou Alguma Poesia, seu 
primeiro livro.  Os poemas que o compõem vinham 
sendo divulgados desde 1923, quer fosse em periódicos 
mineiros como o Diário de Minas, A Revista e Verde; quer 
fosse em veículos mais cosmopolitas do Rio de Janeiro, 
como O Jornal, Festa; ou em orgaõs dirigidos pelos 
modernistas de São Paulo, como Estética, Terra Roxa e 
Outras Terras, Revista de Antropofagia.

 A obra poética de Drummond editada em 
vida constitui-se, basicamente em dezenove livros, 
que se agrupam em dois volumes, com o título de 
Nova Reunião. Esses volumes foram organizados para 
homenagear o octogésimo aniversário do poeta, em 
1982, mas acabaram saindo no ano seguinte, quatro 
anos antes da sua morte.

 Alguma Poesia e Modernismo de 22 

Embora seja considerado o marco inicial da poesia da 
segunda geração do Modernismo brasileiro, Alguma 
poesia continua as experiências dos modernistas 
da primeira fase (1922-30), sobretudo de Mario de 
Andrade, Oswaldo de Andrade e Manuel Bandeira. Mas 
há ainda contribuições de Cassiano Ricardo e Menotti 
del Picchia.Os aspectos mais evidentes da herança 
modernista em Alguma Poesia são:

1. Versilibrismo: adoção do verso livre (sem métrica e 
sem rima);

2. Oralidade: escrever como se fala, coloquialismo;

3. Prosaísmo: adoção, na poesia, de processos típicos 
da prosa;

4. Supressão da pontuação convencional: virgulas e 
pontos determinados pelo ritmo interno do poema;

5. Adoção sistemática da Paródia: recriação irônica de 
estruturas consagradas pela tradição;

6.Linguagem telegráfica: brevidade e concisão 
semântica (poema-minuto);

termos tempo ou vontade de observa-la.

É importante ressaltar que Clarice Lispector tem 
uma maneira particular e muito importante de 
portar a escrita, sua linguagem é moderna e com 
construções que fazem o leitor aprofundar-se na 
reflexão acerca da sua existência. 

Outro componente decisivo da produção literária 
de Clarice Lispector é a epifania, o momento da 
iluminação, da tomada de consciência, em que a 
personagem é alçada a um altiplano no qual se 
torna capaz de vislumbrar aspectos nunca antes 
percebidos da existência e de si mesmo.
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Alguma 
Poesia 

• Carlos Drummond de Andrade •

(Itabira, MG, 1902 – Rio de Janeiro, RJ, 1987)

Traço bibliográfico 

Carlos Drummond de Andrade nasceu em 1902, 
na pequena cidade mineira de Itabira, que o poeta 
soube transformar numa espécie de mito em sua 
obra, evocando-a sempre como dolorida lembrança. 
Dominada por jazidas de ferro e pelo monte Cauê, 
Itabira teria fornecido ao poeta seu jeito austero e brioso 
de ser. Descendia de fazendeiros e mineradores da 
região de Itabira. Estudou em Belo Horizonte, tendo se 



7 • curso especial pré vestibular UEL  C E P V  •

neste caso, quase sempre acontece.

Libertinagem

   A maior conquista do primeiro tempo 
modernista talvez se encontre em Libertinagem, 
composto por poemas publicados em jornais e revistas 
desde 1925. Nesse livro, a técnica modernista incorpora-
se à própria respiração do poeta, que imprime em 
tudo uma soberba impressão de espontaneidade. 
A linguagem modernista começa a assumir ares de 
expressão autêntica do século XX. O ponto alto do livro 
consiste na fusão de motivos pessoais (morte, amor, 
infância) com procedimentos consagradas da literatura 
universal, que também se consubstancia na identidade 
do poeta com o folclore nordestino e com os incidentes 
do cotidiano carioca.  Em Libertinagem, Manuel 
Bandeira abandona a crença excessiva, que as vezes 
se converte em ortodoxia de que a simples aplicação 
dos procedimentos modernistas conferiam qualidade 
estética ao texto. A partir dessa desconfiança, o poeta 
instaura a ideia de que a poesia é uma espécie de 
mistério resultante da intimidade corpórea do homem 
com a linga, que deve se ajustas ao próprio jeito do 
artista pensar, gesticular e se expressar. Decorre daí 
que o autor não despreza, aprioristicamente, nenhuma 
forma poética, ainda que pertença à tradição. Nesse 
sentido, convém lembrar que, mesmo no apogeu do 
Modernismo, Bandeira retoma o verso metrificado e 
alguns esquemas convencionais (há quatro sonetos 
no livro), que convivem harmoniosamente com o verso 
livre, com a ironia, com o humor e com o coloquialismo 
dominantes.

Todos estes livros unem-se pelo fato de aplicarem 
mais ou menos os mesmos procedimentos estilísticos 
e os mesmos temas, pois possuem pressupostos e 
preocupações semelhantes. Apesar disso, apresentam 
muitas diferenças, porque o resultado final da aplicação 
dos procedimentos decorre do espírito de que os aplica.  
Essa é a razão pela qual Drummond, adotando o padrão 
estilístico da geração anterior, não se confunde com 
ela. Os modernistas são os responsáveis pela criação de 
uma língua poética adequada ao século XX. Drummond 
levou avante esse processo, consolidando os caminhos 
da poesia de nosso tempo. Decorre daí que Alguma 
Poesia é um livro muito original, embora seja evidente 
nele a apropriação de esquemas estilísticos, de motivos 
e intenções. Todavia, seus efeitos são inéditos. E em 
poesia o que mais importa é o efeito.

 Exemplo de Texto Modernista em Alguma Poesia

Um dos aspectos importantes da poesia modernista é 
a preferência pelo flash do cotidiano, em estilo objetivo 
de fotografia. Em rigor, a tentativa de captar a surpresa 
do momento exterior é algo que vem da poesia 
clássica. Essa idéia cristaliza-se na expressão ut pictura 
poesis (=a poesia é como a Arte Poética. O principio 
horaciano assumiu uma versão muito popular entre os 
parnasianos, que se empenharam no retrato impassível 

7.Poema piada: brevidade e concisão a serviço do 
humor e da ironia;

8. Incorporação do cotidiano: flashes da cidade grande, 
da província, e da fazenda;

9. Nacionalismo critico: valorização de símbolos, mitos, 
lendas, cores e ritmos brasileiros;

10. Visão prismática da realidade: preferência por 
recortes metonímicos (a parte pelo todo);

11. Justaposição de frases nominais: enumeração de 
orações elípticas, com ausência de verbo.

Todos estes procedimentos estilísticos acham-se 
sistematizados pelo grupo dos primeiros modernistas, 
enumerados acima, mas constituem também o modo 
de ser dos poemas de Alguma Coisa, livro visceralmente 
marcado pela experiência da vanguarda dos anos 20. A 
origem desses traços pode ser observada, por exemplo 
em:

Paulicéia Desvairada (1922) – Mario de Andrade;

Pau Brasil (1925) – Oswald de Andrade;

República dos Estados Unidos do Brasil (1928) – de 
Menotti del Picchia;

Martim Cererê (1928) – Cassiano Ricardo;

Libertinagem (1930) – Manuel Bandeira.

Paulicéia Desvairada 

Em Paulicéia Desvairada, há a aplicação meio 
discursiva de procedimentos futuristas ao cotidiano 
de São Paulo, acrescida de certo sentimentalismo, sem 
muita densidade lírica. Trata-se de livro voltado para a 
geografia superficial da cidade, com certos ímpetos e 
muita convicção na ideia de que a simples incorporação 
das vanguardas já conferia qualidade artística aos 
textos.  É um livro muito barulhento, com a pretensa 
imitação dos ruídos e cores da cidade de São Paulo 
(automóveis, bondes, fábricas, imigrantes), entendida 
como uma metrópole-síntese da tradição brasílica e 
europeia.

Pau Brasil

Pau Brasil é um livro mais bem realizado: representa 
uma espécie de micro epopeia modernista, com a 
síntese reduzida ao mínimo e a significação elevada ao 
máximo. São poemas predominantemente históricos, 
organizados sobretudo a partir de montagens com 
textos de cronistas e de postas da tradição, ao lado de 
recortes de jornais e anúncios do começo do século. 
Oswald procurou surpreender a história do Brasil em 
momentos e circunstâncias simbólicas, mediante 
breves pastilhas decorativas, que lembram pequenos 
brasões da heráldica tradicional, só que apoiados em 
técnicas cubo-futurista. Como em Paulicéia Desvariada, 
persiste ainda em Paul Brasil a confiança no pressuposto 
de que a incorporação de processos modernistas já 
basta para atribuir densidade poética ao texto, o que, 
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 Outro traço modernista importante a ser 
observado no poema é a liberdade dos versos, que 
não apresentam métrica nem rima. São períodos 
independentes, que registram as diversas faces do 
momento captado. O verso inicial apresenta uma 
imagem viva, típica dos poetas modernistas. Essa 
imagem consiste na animização (personificação) 
de grito, que, depois, é comparado a um foguete. 
Ocorre outra animização no último verso, em que se 
atribui uma intenção (brincar) ao substantivo vento. 
Enfim, a oralidade e o coloquialismo dominam o 
texto, aproximando-o da tendência primitivista do 
Modernismo brasileiro.

O propósito de registrar o cotidiano coincide com 
a poética das coisas, com a ideia de que a poesia 
decorre da observação particular de pormenores do 
mundo exterior.  As coisas possuem valor artístico em 
si, desde que observadas com sensibilidade. O mesmo 
acontece com certos momentos aparentemente sem 
significação, mas que fornecem matéria para a poesia 
e para a reflexão. 

Leia-se “Poema que Aconteceu”:
Nenhum desejo neste domingo
nenhum problema nesta vida

o mundo parou de repente
os homens ficaram calados

domingo sem fim, nem começo.

A mão que escreve este poema
não sabe o que está escrevendo
mas é possível que se soubesse

nem ligasse.

Neste poema surge a tópica da vida besta, bastante 
recorrente nos poemas de Alguma Coisa. Essa tópica 
consiste na problematização do sentido da vida, 
entendida como uma sequência vazia de coisas estéreis. 
Como todo poema-minuto do livro, este registra com 
vivacidade e nitidez um momento forte da relação do 
indivíduo com o mundo, capaz de se transformar em 
poesia independentemente da consciência do poeta.

 

 Traços típicos do Modernismo podem ser observados 
também em “Casamento do Céu e do Inferno”, o terceiro 
poema de Alguma Poesia e um dos mais famosos do 
livro.

[1]No azul do céu do metileno
a lua irônica

diurética
é uma gravura de sala de jantar.

[2]Anjos da guarda em expedição noturna

da realidade exterior. Nos modernistas, o desejo de 
fidelidade ao real imediato justifica-se como ades]ao 
à máquina fotográfica. Mas há uma diferença entre a 
impassibilidade parnasiana e a objetividade modernista: 
os parnasianos retratavam cenas e situações solenes, 
geralmente extraídas da natureza brasileira ou da 
antiguidade greco-latina; os modernistas preferiram o 
cotidiano, como sua imprevisibilidade prosaica. Sabe-
se que os modernistas combatiam os parnasianos, 
o que não impede que ambas as tendências tenham 
se preocupado com tópicas e princípios comuns da 
tradição ocidental.

Esses flashes do cotidiano assumem a forma de poema 
pílula nos modernistas. Todos eles deixaram suas 
pequeninas pinturas, que não se restringem ao mundo 
urbano, mas se aplicam também ao mundo rural e 
às pequenas cidades do interior. O flash modernista 
é geralmente mais espiritualizado que o cromo 
parnasiano (cromo= pintura em miniatura), pois procura 
captar uma certa magia essencial da situação flagrada. 
Os modernistas, enfim, tentavam extrair do cotidiano 
o momento forte, entendido como a descoberta súbita 
de um lance significativo na multiplicidade das coisas 
miúdas de todo dia, como se observa na seguinte 
passagem do retrato que Drummond faz de Sabará, na 
série “Lanterna Mágica”, em Alguma poesia:

O presente vem de mansinho
De repente dá um salto;

Cartaz de cinema com fita americana.

Alguns dos poemas mais famosos do livro podem 
ser entendidos com registro seco do cotidiano: 
“Cidadezinha Qualquer”, “Construção”, “Sinal de Apito”, 
“Rua Diferente”, “Poema do Jornal”, entre outros. Veja-
se “Construção”:

Um grito pula no ar como foguete.

Vem da paisagem do barro úmido, caliça e andaimes 
hirtos.

O sol cai sobre as coisas em placa fervendo.
O sorveteiro corta a rua.

E o vento brinca nos bigodes do construtor.

O simples fato de que o poeta optar pelo registro de 
um pormenor do desenvolvimento urbano aproxima o 
texto do Futurismo, embora a técnica de fragmentação 
perceptiva lembre remotamente o modo de organização 
cubista. O poema exemplifica o recorte instantâneo 
em dimensão objetiva, de máquina fotográfica, como 
se anunciou acima. Trata-se da tentativa de kokadar 
a realidade, mas não no seu todo uniforme, e sim em 
suas pernas: o grito, o sol, o sorveteiro, o bigode.
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afirma ironicamente que à cada virgem morta na terra 
corresponde o aparecimento de uma nova estrela no 
céu. De fato, a paródia e as referências literárias, são 
muitos frequentes nos modernistas do primeiro tempo. 
Apropriando-se desse procedimento, Drummond 
faz de “Casamento do Céu e do Inferno” um texto 
repleto de passagens metalinguísticas (variações de 
intertextualidade), como é o caso de alusão final à Laura 
e a Beatriz, que são amadas idealizadas por Petrarca e 
Dante, respectivamente.

            O quarto aspecto tipicamente modernista do 
texto é o recorte metonímico da realidade. Em vez de 
dispor as estrofes em sequências progressivas de um 
assunto específico, com coesão lógica explicita entre 
elas, o poeta procede por justaposição de elementos 
aparentemente desconexos. Cada estrofe apresenta 
uma constelação de pormenores com ares de 
independência. No final, elas formam uma composição 
meio dissonante, sem harmonia evidente entre as 
partes. Mas existe uma coesão oculta, que só a análise 
pode revelar. Essa técnica aproxima-se do modo 
cubista de conceber a arte. O pintor cubista (Picasso, 
Braque) captava a realidade mediante prismas ou 
aspectos insólitos, e não mediante a aparência unitária 
das coisas. É assim com o poema de Drummond.

        A primeira estrofe compara a lua com uma sala 
de jantar. A segunda afirma que anjos protegem moças 
contra os desejos. A terceira imagina uma escada que 
chega até o céu, onde cintilam estrelas que forma 
virgens na terra. A quarta e a quinta introduzem a 
figura do demônio à espreita de alas perdidas (pelo 
sexo). A sexta mostra o descuido de São Pedro. A sétima 
reafirma a vigilância do diabo. A oitava apresenta o 
resultado do emprenho do demônio e do descuido de 
São Pedro: lá embaixo todo mundo está transando. A 
nona afirma que o pecado também decorre da vontade 
de Deus, que deixa o diabo agir à vontade.

        Graças ao trabalho do demônio, todas as mulheres 
vão para o inferno, exceto as idealizadas pelos poetas, 
porque são irreais. Pela lógica do poema, o céu e o 
inferno se equivalem, pois, o diabo trabalha com a 
convivência de Deus. Em certo sentido, os únicos 
salvadores das mulheres são os poetas, que as 
concebem perfeitas. Como se vê há nexo entre as partes 
do texto, só que não é explícito. Ao contrário, acha-se 
elíptico. Aliás, a elipse, com efeito enigmático, é outro 
importante da primeira geração modernista presente 
no texto de Drummond. A maior das elipes é a conexão 
do poema drummondiano (muito implícita) com a visão 
teológica de William Blake, que concebia o bem e o mal 
como complementos dialeticamente antagônicos.

      Observe-se, por fim, que a linguagem de “Casamento 
entre o Céu e o Inferno” é predominantemente oral, 
dominada por dispositivos do falar cotidiano. Essa 
oralidade dificulta a compreensão, pois supõe que 
se trata de um poema apenas piadistico, quando, em 
rigor, aborda assunto bastante elevado. Destaque-se, 
portanto, a disparidade da linguagem, o que configura 
um caso de mistura de estilos, propriedade típica da 
expressão moderna.

velam sonos púberes
espantando mosquitos

de cortinados e grinaldas.

[3]Pela escada em espiral
diz-que tem virgens tresmalhadas,

incorporadas à Via-Láctea,
vaga-lumeando...

[4]Por uma frincha
O diabo espreita com o olho torno.

[5]Diabo tem uma luneta
que varre legas de sete léguas

e tem o ouvido fino
que nem violino.

[6]São Pedro dorme
e o relógio do céu ronca mecânico.

[7]Diabo espreita por um frincha.
Lá embaixo

Suspiram bocas machucadas.
Suspiram rezas? Suspiram manso,

de amor.

[8]E os corpos enrolados
ficam mais enrolados ainda
e a carne penetra na carne.

[9]Que a vontade de Deus de cumpra!
Tirante Laura e talvez Beatriz,

o resto vai para o inferno.

         O primeiro traço modernista a ser observado é 
a adoção do verso livre (versilibrismo), pois cada linha 
possui uma medida diferente, assim como nenhuma 
possui rima. O efeito sonoro das rimas é compensado 
por aliterações (repetição de consoantes) e assonância 
(repetição de vogais) no meio dos versos: “o relógio do 
céu ronca mecânico”, “Diabo espreita por uma frincha 
lá embaixo”, “ouvido fino que nem violino”.

         O segundo traço importante é o humor, manifesto 
na maneira irônica com que o texto aborda o tema do 
amor, do sexo e da religião.

             O terceiro consiste na adoção da paródia: o 
título alude a um famoso poema do romântico 
inglês William Blake, da mesma forma que a terceira 
estrofe se refere a um soneto popular de Olavo Bolac, 
chamado “Virgens Mortais”. Nele, o poeta parnasiano 
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Stop.

A vida parou

Ou foi o automóvel?

Esse texto problematiza a coisa mais elementar da 
cidade grande: o respeito aos sinais de transito. 
Inconformado com a automatização que as coisas 
causam nas pessoas, a persona lírica formula uma 
pergunta difícil sobre uma coisa fácil. Resulta daí 
que a resposta é praticamente impossível, embora 
a gente saiba que a vida continua depois da parada 
do automóvel. Por outro lado, levando em conta o 
movimento do planeta e do continuo fluxo heraclitiano 
das coisas, o repouso do automóvel foi apenas 
aparente. Daí a pergunta irônica da persona lírica, que, 
nesse caso, se comporta como um inadaptado, um 
chato ou um gauche, como o próprio autor se definiu 
no primeiro poema de Alguma Poesia. Chato porque 
autua como aquele indivíduo que vive questionando 
os mínimos detalhes do cotidiano, procurando neles a 
razão essencial ou a função primitiva, como forma de 
atrapalhar o funcionamento prático da vida.  Alguma 
Poesia tem muito disso: pretende incomodar mediante 
a observação inusitada sobre coisas usuais. Essa é uma 
das marcas da inquietude existencial de Drummond, 
presente nos textos de tautologia excessiva, assim 
como em outros menos provocativos pela ontologia da 
forma.

         Examine-se o mais famoso dos poemas tautológicos 
de Drummond, “No Meio do Caminho”:

No meio do caminho tinha uma pedra

tinha uma pedra no meio do caminho

tinha uma pedra

no meio do caminho tinha uma pedra.

Nunca esquecerei desse acontecimento

na vida de minhas retinas tão fatigadas.

Nunca me esquecerei que no meio do caminho

tinha uma pedra

tinha uma pedra no meio do caminho

no meio do caminho tinha uma pedra.

Até que se demonstre o contrário, o autor do presente 
texto foi o primeiro a ressaltar o fato que que esse 
poema de Drummond dever ser entendido como 
paródia de um famoso soneto de Olavo Bilac, conforme 

Originalidade de Alguma Poesia

As propriedades apresentadas acima aparecem tanto 
em Drummond quanto em qualquer modernista da 
primeira fase. Mas o que, especificamente, diferencia 
Alguma Poesia da poética de 22? Qual é a particularidade 
desse livro? O que o torna um livro singular? Sua 
particularidade decorre, sobretudo, de dois traços, 
ambos suficientes para lhe atribuir personalidade 
literária, autonomia artística e independência de 
concepção:

Repetição exaustiva de vocabulários, associada à 
visualidade expressiva do poema;

Recusa da abstração apriorística e valorização da 
experiência particular e concreta.

Além desses elementos específicos, convém lembrar 
que Alguma Poesia preserva a rima e o verso metrificado 
em muitos poemas. Há casos em que versos livres se 
mesclam com versos metrificados, como se percebe 
em “Poema de Sete Faces”, por exemplo. Veja a seguir 
o exame dos principais elementos diferenciadores do 
livro.

 Reiteração e Visualidade

              Drummond foi o primeiro poeta brasileiro a 
sistematizar o uso da tautologia ostensiva, isto é, 
empregou como nenhum outro as reiterações ou 
repetições intensivas, de modo a produzir o efeito 
de desrazão ou absurdo, como é o caso dos célebres 
poemas “No meio do Caminho”, “Quadrilha”, “Política 
Literária”, “Sinal de Apito” e “Cidadezinha Qualquer”. 
Além da redundância, Drummond aplica a esses 
poemas o que se poderia chamar de disposição gráfica 
expressiva, notada sobretudo nos dois primeiros desta 
série. Embora a redundância e a disposição gráfica 
expressiva, de origem cubo-futurista, surjam aqui e 
ali nos primeiros modernistas, nenhuma deles adotou 
esses procedimentos de maneira tão sistemática e 
explicita quanto Drummond. 

          Trata-se de um radicalismo formal, que, não 
obstante, vai além do puro experimento gráfico ou do 
mero jogo de significantes pois resulta em investigações 
da existência, como implicações metafísicas e sociais. 
Excedendo os limites do puro jogo vocabular, tais 
poemas mimetizam a incoerência de certas situações 
da existência, podendo, por isso, ser entendidos como 
modalidade poética de investigação existencial. Nesse 
sentido, a forma (tautologia, grafismo) faz da própria 
constituição do poema: pertencem à sua ontologia, a 
seu modo de ser e de significar.

           Embora sem reiterações ostensivas, há outro poema 
que pode ser enquadrado na linha de investigação da 
existência mediante a agudeza da forma: trata-se de 
“Costa Zero”, composto apenas por uma interrogação 
em três linhas desiguais:
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entre os textos consiste no seguinte: Bilac procura 
sintetizar ao máximo o poema, razão pela qual, nele, o 
quiasmo opera como um ornato, em sua configuração 
clássica: Drummond opera com um mínimo absoluto 
de unidades semânticas (caminho, pedra, retinas), 
empenhando-se na investigação da forma pira como 
possível fonte de sentido, razão pela qual, nele o 
quiasmo funciona como ornato dialético, entendido 
como um procedimento inerente à significação do 
poema.

     Conclui-se daí que houve uma maneira divergente 
de apropriação da retórico clássica. Dessa divergência 
resultou que Bilac escreveu um belo poema de amor 
(elevado espécime na tradição petrarco-camoniana), 
enquanto Drummond elaborou um objeto simbólico 
(na tradição abstrato-construtivista), cujas proporções 
aproximam o poema da terceira dimensão na página 
(poema para ser visto, quase para se pegar), ao 
qual não faltam insinuações míticas, n o sentido de 
adensar o significado em pouco espaço e em mais 
de uma direção. Enfim, Bilac procurou a significação 
mediante o próprio significado, dando continuidade 
a uma tradição; Drummond atingiu a significação 
pela recusa do significado, instaurando uma tradição, 
numa espécie de escultura dos elementos formais. 
Alguns aspectos dessa face da poesia drummondiana 
seriam retomados pela Poesia Concreta, a partir de 
1956. Registre-se, por fim que “No Meio do Caminho” 
foi publicado pela primeira vez em 1928 na Revista de 
Antropofagia, o órgão mais radical do Modernismo de 
São Paulo.

Elogio de Particular 

      Em Alguma Poesia não há que parta de uma 
abstração, de um sentimento geral, de uma sensação, 
de um desejo vago ou uma pretensão, de um desejo ou 
uma pretensão conceitual. O poeta lida com coisas e 
situações concretas, extraídas da observação irônica dos 
fatos. Trata-se de uma poética do empirismo. Todavia, 
pouquíssimas vezes os textos se esgotam no particular. 
Em quase, todo há uma conclusão generalizante, que 
resulta num conceito ou numa síntese conclusiva sobre 
a vida. Observe-se o poema “Lagoa”. Nele, o poeta 
afirma não se importar como mar, porque nunca o 
viu. Preocupa-se com a lagoa, porque faz parte de sua 
experiência.  Por isso, a descreve com as tintas sensuais 
quando a tarde explode em chuva de cores. Qual será o 
sentido do vocabulário mar e lagoa no poema? Como em 
Minas não há mar, o vocabulário no poema representa 
uma abstração, um conceito longínquo, assim como 
a lagoa significa a experiência, o dado vivenciado. É 
desse último que se faz o poema, o qual resulta numa 
generalidade filosófica abstraído do concreto. Em 
última análise, esse poema glosa o princípio de que 
para falar do mundo deve-se falar da própria terra. É 
assim com Alguma Poesia. Mario e Oswald preocupam-
se com o Brasil. Drummond limita-se a Minas. No poema 
“Coração Numeroso”, estando no Rio de Janeiro, ao 
longo do mar, a persona lírica afirma que a promessa 
do oceano tornara calor sufocante, logo atenuado por 

se observa em analise contida na introdução às Poesias 
de Olavo Bilac (Martins Fontes, 1997):

Nel Mezzo del Camin

Cheguei. Chegaste. Vinhas fatigada.

E triste, e triste e fatigado eu vinha.

Tinhas a alma de sonhos povoada,

E a alma de sonhos povoada eu tinha..

E paramos de súbito na estrada

Da vida: longos anos, presa à minha

A tua mão, a vista deslumbrada

Tive da luz que teu olha continha.

Hoje, segues de novo... Na partida

Nem o pranto os teus olhos umedece,

Nem te comove a dor da despedida.

E eu solitário, volto a face, e tremo,

Vendo o teu vulto que desaparece

Na extrema curva do caminho extremo.

Além do título, que remete não só a Bilac, mas também 
a Dante Alighieri (o primeiro verso da Divina Comédia 
é “Nel mexo del camin de mostra vita”), Drummond 
imitou o esquema retórico do soneto bilaquiano, isto 
é, em vez de parodiar o significado, promoveu um tipo 
especial de parodia: empenhou-se na imitação irônica 
da estrutura, reproduzindo o quiasmo (repetição 
invertida) do texto de aludir rapidamente à imagem 
dos olhos, no centro do poema. Perceber que no “Meio 
do Caminho” se baseia na reiteração irônica de uma 
figura da retórica clássica é já para captar parte de 
seu significado, que decorre da intenção de acusar o 
cansaço da tradição. Além disso, Drummond atribui 
dimensão alegórica ao vocabulário pedra, que pode ser 
entendido como símbolo dos obstáculos que a gente 
encontra na vida.

     Mas há outro traço comum entre os textos: ambos 
se apropriam da tópica a permanência das grandes 
experiências: lembrança, saudade, sofrimento.

Drummond fala de um obstáculo intransponível na vida 
de sua persona lírica (representado pelo vocabulário 
pedra), do qual ela jamais conseguiu se livrar.

Nesse sentido, a reiteração mimetiza o remoer de um 
trauma psicológico. Bilac fala de um amor que marcou 
para sempre o emissor do poema. A grande diferença 
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Eu estava sonhando...

E há em todas as consciências um cartaz amarelo:

“Neste pais é proibido sonhar”

O poeta delineia uma situação bem definida: uma 
reunião de família na hora da refeição. Enquanto os 
outros se preocupam com o estomago, a persona lírica 
preocupa-se com o coração. Está apaixonado. O modo 
como se compõe o pequeno quadro narrativo já é um 
elogio ao culto da diferença: o apaixonado entrega-se 
orgulhosamente, censurando seu modo especifico de 
ser. Desse caso particular, a persona lírica extrai uma 
lição generalizante, que vale todo o país e para outras 
situações.

     Em “Cidadezinha Qualquer”, há o mesmo passo 
inesperado do particular para o geral: a persona lírica 
descreve a monotonia de uma pequena cidade mediante 
a enumeração prosaica de seus componentes concretos 
e miúdos. No fim, solta uma frase abstratizando que dá 
sentido ao elenco de banalidade dos versos anteriores:

Casas entre bananeiras

mulheres entre laranjeiras

pomar amor cantar.

Um homem vai devagar.

Um cachorro vai devagar.

Um burro vai devagar.

Devagar...as janelas olham.

Eta vida besta, meu Deus.

A julgar pelo primarismo a seleção das coisas observadas 
nas duas primeiras unidades, o leitor é levado a 
interpretar a persona lírica tão primaria quando o 
mundo que destaca em seu olhar fotográfico. Todavia, 
não é isso que se observa no final do texto: daquele 
conjunto de pormenores concretos, ela formula um 
conceito sobre a vida no lugarejo, aplicável a qualquer 
comunidade desse tipo.  Além disso, o poema, por 
antífrase, apresenta um elogio à cidade grande, tão em 
moda na poética futurista, que exaltava a máquina e o 
dinamismo dos grandes centros urbanos.

       Repare-se, contudo, que Drummond não é fascinado 
pelo urbanismo tecnicizado. Ao contrário, mostra-se 
muitas vezes reticente ou irônico quanto a isso, como 
deixa ver a sátira “O Sobrevivente”. O pessimismo diante 
da máquina e da própria vida como um todo. Enfim, o 
tema da vida besta, aludido acima, é uma das tópica 
mais consistentes do poeta, podendo ser exemplificada 
tanto em “Politica” quanto em “Epigrama para Emilio 
Moura”. Veja-se este último:

um vento que vinha de Minas.  Assim a segunda grande 
caraterística tipicamente drummondiana em Alguma 
Poesia é o culto do particular, uma espécie de respeito 
à autenticidade da experiência.

       Na série “Lanterna Mágica”, o poeta compõe 
pequenos mosaicos sobre algumas cidades do seu 
convívio (Belo Horizonte, Sabará, Caeté, Itabira, São 
João Del Rei, Nova Friburgo, Rio de Janeiro). Ao abordar 
a Bahia, escreve simplesmente:

É preciso simplesmente fazer um poema sobre a 
Bahia...

Mas eu nunca fui lá.

No conjunto dos textos agrupados sob o título genérico 
de “Lanterna Mágica”, esta unidade, a última das 
imagens que brilham na memória como os raios de 
uma lanterna mágica (antigo instrumento de projeção), 
funciona como um elogio à experiência: isto é, a poesia 
deve partir da experiência, jamais de sentimentos 
indefinidos.

Generalização ao Particular 

Apesar da ênfase conferida ao particular, Alguma 
Poesia representa o primeiro passo para os grandes 
poemas conceituais de Drummond, que começavam a 
tomar contornos definidos nos próximos livros: Brejo 
das Almas (1934), Sentimento do Mundo (1940), A Rosa 
do Povo (1945). Todavia, a investigação conceitual 
da existência, sempre extraída de uma situação 
concretamente vivenciada ou especificamente 
ficcionalizada, se cristaliza no grande tríptico da 
poesia metafisica composto por Claro Enigma (1951), 
Fazendeiro do Ar (1955) e A Vida Passada a Limpo (1959).  

Mas qual seria o processo pelo qual Drummond transita 
do particular ao universal? Examine-se sua técnica no 
poema “Sentimental”:

Ponho-me a escrever teu nome

com letras de macarrão.

No prato, a sopa esfria, cheia de escamas

e debruçados na mesa todos comtemplam

esse romântico trabalho.

Desgraçadamente falta uma letra,

uma letra somente

para acabar teu nome!

-Está sonhando? Olhe que a sopa esfria!
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sintaxe marioandradina:

Hoje não deslizo mais não,

não sou irônico mais não,

não tenho ritmo mais não.

Em “Europa, França e Bahia” o poeta produz um 
verdadeiro manifesto de apego às coisas do Brasil, 
terminando por retomar o grande símbolo instaurado 
pela poesia de Gonçalves Dias, como a sugerir que tais 
versos não podem ser esquecidos:

Chega!

Meus olhos brasileiros se fecham saudosos.

Minha boca procura a “Canção do Exilio”.

Como era mesma a “Canção do Exilio”?

Eu tão esquecido de minha terra...

Ai terra que tem palavras

Onde canta o sabiá!

Mas não se pense que este é um poema ingênuo. Trata-
se antes de um texto irônico contra certas mistificações 
do imperialismo europeu, em favor do primitivismo 
espontâneo das colônias. “Explicação”, poema muito 
importante, enquadra-se mais ou menos na mesma 
vertente de nacionalismo. Nele, o poeta exclama:

Para mim, de as burrices, a maior é suspirar pela Europa.

Na vida pratica, Mario, Drummond, Machado de Assis 
foram homens de pouca viagem. Nunca estiveram na 
Europa. Sempre se empenharam na busca de algo 
especifico do Brasil, incluindo, é claro, a vasta influência 
europeia.

Três Poemas Diferentes 

Há três poemas que se destacam do tom geral dos 
textos de Alguma Poesia: trata-se de “Outubro 1930”, 
“Romaria” e “Poema da Purificação” Excluindo 
os momentos extraordinários dos poemas curtos 
baseados na reiteração ostensiva, esses talvez sejam os 
melhores textos do livro.

Quanto ao primeiro desta série, repare-se que não 
foi publicado na primeira edição de Alguma Poesia. 
Apareceu na segunda edição do livro, editado em 1942 
no volume Poesias, da antiga Jose Olympio Editora. 
Trata-se de uma espécie de poema herói irônico 

Tristeza de ver a tarde cair

como cai uma folha.

no Brasil não há outono

mas as folhas caem.)

Tristeza de comprar um beijo

Como quem compra um jornal.

Os que amam sem amor

não terão o reino dos céus.

Tristeza de guardar um segredo

que todos sabem

e não contar a ninguém

(que esta vida não presta).

Permanência da Mario de Andrade

    

Alguma Poesia foi dedicado a Mario de Andrade. Há 
no libro dois poemas que, de modo especial lembram 
o ritmo e o coloquialismo específicos de Mario de 
Andrade, presentes sobretudo em Clã do Jabuti (1928). 
Trata-se de “Eu também já fui Brasileiro” e “Europa, 
França e Bahia”, que retoma o projeto do nacionalismo 
estético do autor de Macunaíma. Ambos os poemas 
ecoam de perto a sintaxe discursiva e derramada de 
Mario de Andrade, embora Drummond saiba colocar 
contenção nos excessos do mestre. Veja um trecho do 
primeiro poema:

Eu também já fui brasileiro

moreno como vocês.

ponteei viola, guiei forde

e aprendi na mesa dos bares

Que o nacionalismo é uma virtude.

Mas há uma ora que os bares se fecham e todas as 
virtudes se negam.

Observe-se que, no final da estrofe, o cepticismo 
drumomondiano limite a expansão otimista do 
nacionalismo do Mario de Andrade. Os três últimos 
versos do põem, contudo, reafirmam a adoção da 
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mas trazemos flores, prendas e rezas.

[...]

Os romeiros pedem com os olhos,

pedem com a boca, pode com as mãos,

Jesus está cansado de tanto pedido

dorme sonhando com outra humanidade.

“Poema da Purificação” caracteriza-se pela presença 
de imagens surrealistas, que ressurgirão em futuros 
livros. Lembra processos de Murilo Mendes, amigo 
e conterrâneo de Drummond. Baseado em imagens 
bíblicas, o poema descreve, em tom apocalíptico, o 
combate entre o anjo bom e o anjo mau. O final do texto 
é meio ambíguo, pois sugere que, pela crueldade, com 
que o bem derrota o mal, aquele que acaba por não 
ser melhor que este, pois sua ação, além de liquidar 
o adversário, esterilizou as aguas do rio, aniquilando 
todos os peixes.

Temas drummondianos    Em 1962, ao completar 60 
anos e depois de publicar Lição de Coisas, Drummond 
organizou uma seleção de seus poemas, a que deu o 
título poético de Antologia Poética. Na pequena nota 
introdutória ao volume, o poeta explicou que sua 
escolha obedeceu a critério informativos sobre sua 
poesia, razão pela qual agrupou os poemas em torno 
dos nove principais núcleos temáticos, dispostos nove 
seções com títulos específicos. Os poemas da Antologia 
Poética foram extraídos dos dez livros que seriam 
publicados mais tarde em Reunião, depois ampliado em 
Nova Reunião. Os temas e as respectivas seções são os 
seguintes, depois dos quais se colocam os respectivos 
poemas de Alguma Poesia aproveitados pelo poeta na 
Antologia Poética:

O indivíduo (“um eu todo retorcido”): 

“Poema de Sete Faces”

A terra natal (“uma província: esta”): “Cidadezinha 
Qualquer”, “Romaria”

A família (“a família que me di”): “Infância”

Amigos (“cantar de amigos”): nenhum poema de 
Alguma Poesia

O choque social (“na praça de convites”): “Coração 
Numeroso”

O conhecimento amoroso (“amar-amaro”): 
“Quadrilha”

A própria poesia (“poesia contemplada”): nenhum 
poema de Alguma Poesia

Exercícios lúdicos (“uma, duas argolinhas”): “Sinal de 
Apito”, “Política Literária”

Uma visão, uma tentativa de, da existência (“tentativa 

sobre a condição humana, envolvida numa revolução 
inconsequentemente, cuja única justificativa parece 
ser o desejo incompreensível para a autodestruição do 
homem. Este é o poema mais longo do livro. Seus versos 
são uniformes e se deixam intercalar por passagens em 
prosa. O tom geral é de cepticismo e humor, pois aborda 
com ironia e descrença uma situação trágica e solene, 
como é a guerra entre pessoas do mesmo país. Apesar 
disso, há momentos de soberba poesia dramática, em 
que se destaca mais uma vez a desrazão do homem em 
seu debater-se confuso ao compor a própria história:

        O inimigo resistia sempre e foi preciso cortar a agua 
do quartel. Como resistisse ainda, a agua circulou de 
novo, desta vez azul, de metileno. A torneira aberta 
escorre desinfetante. O canhão fabricado em Minhas – 
suave temperamento local – não disparou.

Olha a negra, olha a negra,

a negra fugido

com a trouxa de roupa, olha a bala na nega,

olha a negra no chão

e o cadáver com os seios enormes, expostos, inúteis.

Como se vê, trata-se de uma cena concreta que conduz 
a uma reflexão de caráter universal. 

   “Romaria” adota processo semelhante, pois também 
ironiza uma situação solene: descreve uma procissão 
de fieis rumo ao topo de uma ladeira para a adoração 
de Jesus. Este  observa o interesse pessoal de cada 
um( ninguém merece perdão e todos fingem merecê-
lo) e sonha com uma humanidade um pouco melhor. 
Não só a ideia final e ótimo no texto, mas também os 
detalhes descritivos, que compõem uma longa relação 
de pessoas pitorescas e miseráveis, oprimidas pela 
desgraça, que as leva ao anseio injusto de salvação. 
Composto em versos e estrofes regulares, este é um dos 
principais poemas cepticos de Carlos Drummond de 
Andrade, que sempre duvidou de soluções fáceis para 
problemas difíceis. Assim como para Machado de Assis, 
Deus e a religião para ele são conceitos culturais, e não 
crença. Vejam-se três estrofes do poema:

Os romeiros sobem a ladeira

cheia de espinhos, cheias de pedras,

sobem a ladeira que leva a Deus

e vão deixando culpas no caminho.

Os sinos tocam, chamam os romeiros:

Vinde salvar os vossos pecados,

já estamos puros, sino, obrigados,
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Eurico o 
Presbítero

 

• Biografia de Alexandre Herculano e contexto histórico 
de Eurico, o Presbítero •

Alexandre Herculano (1810-1877) é o fundador do 
romance histórico em Portugal. Nascido em Lisboa, 
filho de Teodoro Cândido da Araújo, recebedor da 
antiga Junta dos Juros, hoje Junta do Crédito Publico, 
e de D. Maria do Carmo de S. Boaventura, filha de 
José Rodrigues de Carvalho, pedreiro empregado 
nas obras da Casa Real. Autodidata, sua presença nas 
lutas políticas pelo liberalismo foi intensa como a de 
Almeida Garrett. Eles são os principais representantes 
da primeira geração do Romantismo no país. 

Herculano era poeta, romancista, historiador, um 
dos introdutores e guias do Romantismo português. 
Pertencia a família modesta, que não pôde proporcionar-
lhe estudos universitários. Feitas as Humanidades 
nas aulas da Congregação do Oratório, passou deste 
ambiente de trabalho austero para a severidade dos 
estudos de Diplomática, na Torre do Tombo, aos quais 
juntava a aprendizagem do inglês e do alemão. Em 1831 
foi obrigado a emigrar, como adverso ao absolutismo 
miguelista. Mas “as profundas misérias do cativeiro”, 
a que se refere, não lhe impediram a frequência da 
biblioteca de Rennes, o que os companheiros de exílio, 
lhe facilitavam. 

Volta a Portugal em 1832, incorporado entre os 
7.500 do Mindelo. Durante o certo do Porto, trabalha 
na organização da Biblioteca Municipal, como seu 
segundo bibliotecário, sem prejuízo das obrigações de 
soldado, que sabe cumprir com reconhecida galhardia. 
Em 1936 derrubam os setembristas o governo cartista, 
e Herculano, que sentia no acontecimento uma vitória 
da demagogia, demite-se do cargo de bibliotecário, 
vem para Lisboa e escreve com apreensões de amargo 
pessimismo, a que julga adequada a ênfase dos 
profetas de Israel – que é já a de alguns poemas da sua 
futura coletânea Harpa do Crente, 1838 -, o livro A Voz 
do Profeta (1836). Toma em Lisboa a direção da revista 
Panorama, que mantém por sete anos, e aqui, e depois 
na Biblioteca da Ajuda, de que D. Fernando lhe confiou 
a direção, começa uma atividade simultaneamente de 
jornalista, novelista e historiador, o que é o mesmo que 
dizer: cultiva as aptidões e enriquece a cultura que às 
páginas do historiador melhor poderiam animar de 
vida e à efabulação do ficcionista dar mais consistência 
de realidade. 

A Herculano interessava particularmente a história 
das instituições municipais, porque entendia serem 

períodos simples, com vocabulário elementar.de exploração e de interpretação do estarno-mundo”): 
No Meio do Caminho”)

Dentre os poemas de Alguma Poesia presentes na 
Antologia Poética, leia-se Infância:

Meu pai montava a cavalo, ia para o campo,

Minha mãe ficava sentada cosendo.

Meu irmão pequeno dormia.

Eu sozinho menino entre mangueiras

lia a história de Robinson Crusoé.

Comprida história que não acaba mais.

No meio-dia branco de luz uma que aprendeu

a ninar nos longes da senzala – e nunca se esqueceu

chamava para o café.

Café preto que nem a preta velha

café gostoso

café bom.

Minha mãe ficava sentada cosendo

olhando para mim:

-Psiu...não acorde o menino.

Para o berço onde pousou um mosquito.

E dava um suspiro...que fundo!

Lá longe meu pai campeava

no mato sem fim da fazenda.

E eu não sabia que minha historia

era mais bonita que a de Robinson Crusoé.

Esse poema pode ser entendido como manifestação do 
particularismo do poeta, que se apropria da tópica da 
vida passada para compor um pequeno retrato familiar, 
animado por forte sopro de memorialismo. Observar 
que o eu lírico acha o “mato sem fim na fazenda” mais 
bonito que as aventuras Robinson Crusoé. O mato 
pertence à vida real; Robinson Crusoé, ao mundo 
abstrato da imaginação literária. Embora importante 
para a vida, a literatura não deve substituir o contato 
com a existência. Observe, por fim, que a linguagem 
do texto auxilia a imitação do ambiente primário da 
infância, pois se baseia na justaposição reiterativa de 
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elas que, adaptadas “à ilustração do nosso tempo”, 
poderiam evitar que a realeza exorbitasse em cesarismo 
e a massa popular se desmandasse em demagogia.

Polemista, forte defensor do direito individual e 
da coragem de discordar, a vocação de historiador 
medievalista rendeu-lhe as obras de ficção mais 
consagradas. Eurico, o Presbítero, escrito em 1843 e 
publicado em 1844, ambienta-se na Espanha visigótica 
pelos sarracenos de Tárique (711 D.C) e enfoca a 
consequente queda do Império Godo.

Sendo um dos textos que compõem “O Monasticon”, que 
tratava dos conflitos relacionados com o sacerdócio, a 
obra tematiza dentre outras coisas, a sublimação do 
amor profano no divino e a insubmissão e inadequação 
dos sentimentos humanos à rigidez da disciplina da 
Igreja.

O romance, que o próprio autor dizia não saber se era 
crônica-poema ou poema épico em prosa sobre uma 
época, meio histórica, meio lendária, alcançou grande 
aceitação do público, especialmente o feminino. 
Nesse romance encontram-se os principais clichês 
ultrarromânticos: o amor impossível, a morte e a 
loucura por amor, a divisão do homem entre as leis dos 
desejos pessoais e as leis sociais, entre outros.

Em 1877 apagava-se a chama do homem de maior 
prestígio intelectual e moral da sua geração. De 
personalidade completa e acabada, capaz da paciência 
beneditina da investigação, tanto como da penetrante 
agudeza da crítica, histórica ou literária; dotado da 
visão arquitetônica na ordenação das ideias, tanto 
como da imaginação efabuladora de romancista e 
dramaturgo (fez representar um drama: O Fronteiro de 
África), não lhe faltando a emotividade que se exprime 
por alguns dos mais belos poemas do seu tempo.

Resumo da Trama

Eurico, o presbítero  é um  romance histórico situado no 
século VIII (Idade Média). A obra tem intertextualidade 
com a Bíblia, Romeu e Julieta e também com a guerra 
dos visigodos e árabes na Península Ibérica. Eurico, um 
gardingo (nobre, entre os visigodos) apaixona-se por 
Hermengarda, porém o pai da moça Favila, Duque de 
Cantábria, opõe-se ao casamento. Desiludido Eurico 
abandona a corte de Tolentum e refugia-se na religião 
com intuito de esquecer a decepção amorosa, torna-
se presbítero, passa a viver em Cartéia uma pequena 
cidade próxima à Calpe. Como sacerdote é autor de 
vários hinos religiosos conhecidos nos mosteiros e 
conventos. 

Ocorre então, a invasão árabe, Eurico descobre que 
Juliano, conde de Septum é um traidor, envia uma 
carta a Teodomiro, duque de Córdoba para que se 
organizem tropas para a defesa do reino visigodo. O 
exército visigodo é derrotado às margens do rio Críssus, 
depois de uma ferrenha batalha, em que os traidores do 
rei Roderico se mostram do lado dos árabes. Roderico 
morre, Teodomiro foge e faz um armistício com os 

sarracenos.

Pelágio, irmão de Hermengarda organiza a resistência 
nas montanhas Astúrias. Nessa grande batalha um 
cavaleiro vestido de negro, é o último a se retirar, luta 
com tal ímpeto que os árabes mesmo vitoriosos o 
temem, acreditam que ele seja a personificação de 
Ibliz, um demônio, porém se trata de Eurico, na guerra 
o desconhecido cavaleiro negro mata, ou morre. Daí, 
a interessante colocação dessa personagem: como 
presbítero prega princípios cristãos, enquanto o 
cavaleiro negro pratica princípios de guerra. 

Posteriormente, une-se novamente a Pelágio. 
Hermengarda havia sido aprisionada pelos serracenos 
durante o ataque ao convento em que se refugiara, 
onde apesar da tentativa de resistência dos visigodos 
chefiados por Atanagildo vê-se forçado a entregar o 
convento, as religiosas preferem o suicídio a cair nas 
mãos dos sarracenos, mas Hermengarda é capturada 
viva e entregue a Abdulaziz, um grande chefe árabe. 
O cavaleiro negro, chefiando doze homens de Pelágio, 
consegue resgatá-la do acampamento de Abdulaziz, o 
Amir ordena a perseguição aos homens de Pelágio.

Eurico revela sua identidade a Hermengarda, porém 
está impedido de unir-se a ela, visto que havia feito 
votos sacerdotais, fica dividido entre o conflito do amor 
carnal e a religião.

 Na batalha de Auseba Eurico desaparece entre os 
árabes, mas antes mata os traidores Opas e Juliano, 
após deixa-se ser degolado pela espada de Mugite, 
Hermengarda enlouquece.

A obra enfatiza as características femininas comparando 
a mulher a um ser angelical. Hermengarda, a maior 
responsável pelo amor frustrado, tem pouquíssima 
participação nas ações, todavia a frágil figura da 
mocinha indefesa, pura e considerada como ingênua 
subjugada pelo pai dominador, acaba sendo o centro 
da história.

Elementos da narrativa

Narrador 

Nesse romance de caráter histórico, há o predomínio 
da narrativa em terceira pessoa. Trata-se assim de um 
narrador heterodiegético, já que passa a contar algo de 
que não participa e extradiegético, pois está no nível 
exterior à narrativa.

“[...] cada qual tecia então sua novela ajudado pelas 
crenças ajudado pela superstição popular: artes 
criminosas, trato com o espírito mau, penitência... 
tudo serviu para explicar o proceder misterioso do 
presbítero” (Herculano, 1997, p. 21 e 22).

Entretanto, não podemos ignorar a narrativa em 
primeira pessoa marcada pelas cenas de meditação e 
solilóquio de Eurico.

“[...] Tal era eu quando me assentei sobre as fragas [...]” 
(Herculano, 1997, IV capítulo p. 31).
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O fato de o narrador parecer saber o que as personagens 
sentem revela toda a sua onisciência. 

Nível do enunciado

3.2.1. Tema: Celibato Clerical

3.2.2. Ação: predomina a ação linear, pois o narrador 
organiza os fatos históricos em ordem cronológica, mas 
também usa o flashback nos capítulos IV recordações, e 
VI saudades, como no trecho que segue. 

“E assim que eu te vejo em meus sonhos de noites 
atroz saudade: mas, em meus sonhos ou desenhada no 
vapor do crepúsculo, tu não és para mim mais do que 
uma imagem celestial; uma recordação indecifrável; 
um consolo e ao mesmo tempo um martírio. [...]” 
(Herculano, 1997, p. 44).

Personagens:

Grau de importância no conflito:

Principal: Eurico e Hermengarda.

Antagonistas: Fávila, o povo árabe e os traidores Godos.

Secundários: Pelágio, Roderico, Teodomiro, Sisibuto 
e Ebas, Juliano, Opas, Mugite, Tárique e Abdulaziz, 
Atanagildo, Cremilda e outros.

Protagonistas:

Eurico: é um personagem redondo, jovem corajoso, 
guerreiro, introspectivo, sensível, sentimental, 
pessimista e revoltado com as injustiças sociais. O 
que fez Eurico ser um personagem redondo é suas 
transformações durante a história. Inicialmente 
apresenta-se como guerreiro, que sufoca uma rebelião 
na Cantábria. Posteriormente, ao ser impedido de 
desposar Hermengarda, entrega-se ao Sacerdócio e, 
finalmente, transforma-se no Cavaleiro Negro, o qual 
combate os invasores árabes. Eurico, apesar de ser um 
gardino (espécie de fidalgo visigodo) fora impedido de 
casar-se com Hermengarda, pois o orgulhoso Fávila, pai 
da donzela, não consentira como no trecho abaixo:

 “[...] Fávila não consentira que o menos nobre gardino 
pusesse tão alto a mira dos seus desejos [...]”.

Hermengarda: é uma personagem como Eurico, 
redonda. Inicialmente, nos parece donzela indefesa, 
submissa, contida e extremamente frágil tanto física 
quanto psicologicamente. Ela é totalmente submissa 
aos padrões sociais da época e não teve coragem de 
enfrentar o pai e lutar por seu amor. No entanto, toda 
essa fragilidade transforma-se. Ao ser raptada pelos 
árabes a moça luta com muito brio para escapar das 
investidas do chefe mouro, o qual pretendia tê-la como 
esposa. 

Antagonistas:

Fávila: Duque de Cantábria, pai de Hermengarda e de 
Pelágio, era um homem orgulhoso e dominador. Ele 
é um dos responsáveis pela modificação da ação da 

história, pois impede a realização do amor entre sua 
filha e o gardino Eurico.

O povo árabe e os traidores Godos: os árabes também 
são considerados antagonistas, pois tornam-se um 
empecilho para a realização do amor entre Eurico e 
Hermengarda.

Secundários:

Pelágio: Filho de Fávila. Liderou a resistência Goda.

Roderico: Rei dos Godos. Morre na luta contra os árabes.

Teodomiro: Duque de Córdoba e amigo de Eurico. 
Assume a liderança das tropas Godas depois da morte 
de Roderico. No entanto, depois de uma luta terrível 
contra os árabes, aceita as vantajosas condições de paz 
que lhe são propostas: os campos da Bética, que lhe 
pertenciam, continuariam em seu poder.

Sisibuto e Ebas: Filhos do Imperador Vitiza. Eles traíram 
o seu povo, pois almejavam o trono.

Juliano: Conde de Septum. Traidor do povo Godo. É 
morto por Eurico.

Opas: Bispo de Híspalis. Traidor do povo Godo.

Mugite: guerreiro árabe. Mata Eurico.

Tárique e Abdulaziz: chefes árabes.

Atanagildo: guerreiro Godo. Defende as monjas durante 
o ataque árabe ao mosteiro da Virgem Dolorosa.

Cremilda: Abadessa do mosteiro.

Espaço

O romance acontece na Península Ibérica. Herculano 
nos situa no espaço por meio de nomes de rios, vales 
e montanhas (o território espanhol, a Cartéia, o Monte 
Gibraltar, o rio Críssus, as Montanhas das Astúrias). 
Além disso, encontramos uma forte relação do homem 
com a natureza. Isso ocorre quando Eurico isola-se nas 
montanhas, buscando inspiração para a composição 
de seus hinos ou poemas e também consolo para suas 
aflições.

“[...] chegar às raízes do Calpe, trepar aos princípios, 
sumir-se entre os rochedos e aparecer, por fim, lá ao 
longe, imóvel sobre algum píncaro [...]” (Herculano, 
1997, pág. 31).

“Era um novo hino [...] então o hostiário entendeu o 
mistério da vida errante do pastor de Carteia [...]”.

Quanto ao espaço, pode-se dizer ainda, que está 
intimamente ligado à história dos personagens 
principais. No inicio do romance o espaço é amplo, 
aberto. Com o decorrer dos fatos ele vai se fechando, 
dando-nos a impressão de confinamento: Eurico se 
recolhe no presbítero; Hermengarda busca refúgio no 
monastério. 

Em seguida o espaço se fecha ainda mais. Os dois 
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derrama em suas lutas civis o sangue de seus irmãos.” 
(Herculano, 1997, p. 35).

 
“E eu meu espírito atirava-se para as trevas do passado.” 
(Herculano, 1997, p. 35).

O saudosismo, característica do Romantismo, aparece 
nas recordações da amada e no final do capítulo III, 
onde a personagem recorda-se de um passado feliz.

“[...] recordando-se dos tempos em que era feliz porque 
tinha esperança, escrevia com lágrimas os hinos de 
amor e saudade.” (p.30).

Nas recordações de Eurico, frequentemente o passado é 
comparado com o presente. O narrador usa os advérbios 
de tempo dantes/hoje para revelar a oposição entre 
um passado formoso e santo, e o presente horrendo e 
maldito.

 
“Dantes o sacerdote era o anjo da terra.” (Herculano, 1997, 
p.38).

“Dantes, o juiz era o pai do oprimido, o tribunal, o obrigo do 
inocente, a justiça, o nervo do império gótico.” (Herculano, 
1997, p. 38).

 
“Hoje, a justiça assentou-se no lugar da equidade: o juiz 
vende a consciência no mercado dos poderosos.” (Herculano, 
1997, p.39).

 
“Porque o cadáver que se alevanta do pó e formoso e santo, 
e o presente que vive e passa e sorri é horrendo e maldito.” 
(Herculano, 1997, p.40).

Estrutura:

A obra é composta por um prólogo, que não é publicado 
em todas as edições, 19 capítulos e notas feitas pelo 
autor, que facilitam a compreensão. O romance pode 
ser estruturado da seguinte maneira:

Prólogo: parte importantíssima para o entendimento 
do romance, uma vez que, nele encontra-se a maneira 
que o autor encara a questão do celibato clerical (uma 
das ideias desenvolvidas na obra). 

“Eu, por minha parte, fraco argumentador, só tenho 
pensado no celibato à luz do sentimento e sob a 
influência da impressão singular que desde verdes anos 
fez em mim a idéia da irremediável solidão da alma a 
que a igreja condenou os seus ministros, espécies de 
amputação espiritual, em que para o sacerdote morre 
a esperança de completar a sua existência na terra” 
(Herculano, 1997, pág. 11).

“Sabeis qual seja o valor da palavra monge na sua 
origem remota, na sua forma primitiva E o de – só e 
triste.” (Herculano, 1997, pág. 13).

Introdução: apresentação do povo Visigodo e dos 
personagens principais; surgimento do amor entre 

se encontram na gruta Covadonga, que representa 
a falta de saída, ou falta de solução para a situação 
vivida pelos dois. Isso culmina com a única forma de 
evasão possível: a morte para Eurico e a loucura para 
Hermengarda.

A história também possui um ambiente social em que 
predomina o conflito civil e religioso entre os cristãos 
godos e muçulmanos árabes. Estes caracterizados por 
valores negativos como a traição, invasão, infidelidade, 
orgias, violência, contrapõem-se com aqueles, 
adornados de valores nobres como o patriotismo ao 
extremo, a busca da liberdade, o heroísmo, a honra, o 
cavalheirismo.

Os servos e os libertos, em competência com os 
homens livres e nobres, corriam a rodear os pendões 
da independência da pátria, e o sangue generoso dos 
godos como que se despertava mais ardente e, cheio de 
vigor ao grito da guerra santa. (p. 64).

Às coortes do renegado Juliano tocava nesta noite a 
vigia do arraial: eram godos os que guardavam o campo, 
onde as virgens da Espanha tinham sido violadas; onde 
a cruz cativa fora mais de uma vez ludibriada; (p. 118).  

Tempo:

O romance ocorre no inicio do século VIII. O tempo 
é cronológico e apresenta um desenvolvimento 
linear. Sua passagem é marcada por datas, que são 
encontradas no inicio de alguns capítulos:

“No templo – ao romper de alva – dia de natal da era 
de 748”

“Na Ilha Verde, ao pôr do sol das calendas de abril da 
era de 149”

Com o desenvolver da história a marcação do tempo 
vai diminuindo até chegar a dia e noite.

“Poucos dias haviam passado depois [...]” (Herculano, 
1997, p. 59).

“Havia dous dias que nenhum [...]” (Herculano, 1997, p. 
62).

“Era ao cair do dia” (Herculano, 1997, p. 177).

“Mas, quando, ao primeiro alvor da manhã [...]”.

Contudo, segundo Benjamin Abdala, além da marcação 
cronológica, ocorre com frequência o tempo psicológico, 
isto é, o tempo cronológico distorcido em função das 
vivências subjetivas das personagens. No trecho que 
segue, é evidente a visão subjetiva da personagem ao 
recordar o passado.

 
“Tal era eu quando me assentei sobre as fragas; e a 
minha alma via passar diante de si esta geração vaidosa 
e má, que se crê grande e forte, porque sem horror 
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outros sentimentos, como a lava candente devora tudo 
que encontra, quando o vulcão a vomita, alagando a 
superfície da terra.” (Herculano, 1997, p. 51).

Metáfora:

“Foi porque eu o cria um anjo de virtude e esforço, e ele 
era apenas um homem. (Herculano, 1997, p. 111).

 
Eufemismo: 

“Mas Vítiza dorme debaixo de uma lousa o sono da 
eternidade.” (Herculano, 1997, p. 55).

 
Personificação:

“O Críssus murmurava lá embaixo, e a esteira da 
corrente faiscava, também com o reverberar da luz dos 
astros, enquanto o vento, passando pelas ramas de 
algumas árvores solitárias, respondia ao seu murmurar 
com o gemer da folhagem movediça.” (Herculano, 1997, 
p. 67).

Antítese:

“Anjo, ou demônio, que nos explicas um mistério por 
outro mistério.” (Herculano, 1997, p. 116).

 
Paradoxo:

 “[...] apertando com força o braço da cativa e fitando 
nela os olhos onde lutavam amor profundo e cólera 
violenta.” (Herculano, 1997, p. 123).

Antonomásia:

“Mas tu abreviaste os dias do foragido nazareno.” 
(Herculano, 1997, p. 123).

 
Sinestesia:

“O galope dos corcéis dá um som áspero de ferro 
batendo em pedra, e o alvejar desta revela que as 
torrentes passaram por lá e arrastaram a relva e os 
musgos [...]” (Herculano, 1997, p. 138).

 
Hipérbole:

“Dez anos!... Sabes tu, Hermengarda, o que é passar 
dez anos amarrado ao próprio cadáver?” (Herculano, 
1997, p. 170).
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Eurico e Hermengarda.

Complicação: proibição do amor. Fávila não consente 
a união entre Eurico e sua filha, devido às diferenças 
sociais.

“[...] o orgulhoso Fávila não consentira que o menos nobre 
gardino pusesse tão alto a mira dos seus desejos [...]”.

Dinâmica: invasão da Península Ibérica pelos árabes. 
Eurico apresenta-se ao combate na figura do Cavaleiro 
Negro. O convento onde Hermengarda está refugiada é 
invadido e ela é raptada. Eurico segue para salvá-la.

Clímax: Eurico revela à Hermengarda que o Cavaleiro 
Negro e Presbítero de Cartéia são a mesma pessoa.

“Há comum, que o guerreiro e presbítero são um 
desgraçado só” (Herculano, 1997, pág. 175).

Nesta parte a paixão entre Eurico e Hermengarda 
reascende e o jovem vive um conflito interior, pois há 
um novo empecilho para a concretização do amor, o 
celibato.

Desfecho: Eurico morre propositalmente no campo 
de batalha e Hermengarda, diante da descoberta, 
enlouquece.

 Tipos de discursos:

O narrador usa a linguagem culta com predomínio do 
discurso direto, mas há também a presença do discurso 
indireto-livre, e enriquece a obra com o emprego de 
muitas figuras de linguagem.

Discurso direto:

“- Dez anos!... Sabes tu, Hermengarda, o que é passar 
dez anos amarrado ao próprio cadáver?” (Herculano, 
1997, p. 170).

 
“- Que tenho eu com o presbítero de Carteia?!... 
Hermengarda, lembras-te do seu nome?” (Herculano, 
1997, p. 172).

Discurso indireto-livre:

“Nas raias da vida, aquele beijo, primeiro e último, era 
purificado pelo hálito da morte que se aproximava: era 
inocente e santo, como o de dois querubins ao dizer-
lhes o Criador: - “Existi!” (Herculano, 1997, p. 172).

 
“Teodomiro recordar-se-á ainda de qual foi o desfecho 
do amor de Eurico, que ousou dizer ao velho prócer: - 
“Dá por mulher tua filha.” (Herculano, 1997, p. 51).

Figuras de linguagem:

 
Comparação:

“Mas o amor devorou na mente de Eurico todos os 
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pelo trabalho poético da prosa, característico de Mia 
Couto.

Os contos se tratam de doze relatos sobre Moçambique 
e seu povo. São apresentados ao leitor a simplicidade 
do povo moçambicano e seus sofrimentos – quer sejam 
aqueles causados pela Guerra Civil Moçambicana 
(iniciada na década de 60), quer sejam os sofrimentos 
da luta diária pela sobrevivência.

As personagens são, sempre, pessoas comuns, de 
vivência simples e marcadas pela humildade – pessoas 
que sofrem com a miséria, convivendo lado a lado com 
a ausência de tudo. Contam suas histórias, para que 
estas não se percam na escuridão; para dar vazão às 
suas vozes. Este conceito é apresentado no belíssimo 
“Texto de abertura” que antecede aos contos:

 “O que mais me dói na miséria é a ignorância 
que ela tem de si mesma. Confrontados com a ausência 
de tudo, os homens abstêm-se do sonho, desarmando-
se do desejo de serem outros. Existe no nada essa ilusão 
de plenitude que faz parar a vida e anoitecer as vozes.” 
(p. 17).

Tem-se, assim, a explicação para o título escolhido 
para a obra: os contos reunidos se destinam a contar 
a história dessas vozes, até então anoitecidas, que 
encontram no livro a luz para que não permaneçam 
adormecidas:

 “Estas historias desadormecem em mim sempre 
a partir de qualquer coisa acontecida de verdade mas 
que me foi contada como se tivesse ocorrido na outra 
margem do mundo. Na travessia dessa fronteira de 
sombra escutei vozes que vazaram o sol. Outras foram 
asas no meu voo de escrever.” (p. 17).

O autor, portanto, se coloca como o porta-voz dessas 
histórias, imbuído da função de resgatar estes relatos. 
Por esta razão, os contos apresentam diversas marcas 
de oralidade, inclusive com a utilização de palavras 
de origem africana (algumas delas, resumidas em um 
“Glossário” ao final do livro).

Pela forma natural em retratar o povo moçambicano e 
pela incorporação da oralidade, linguagem coloquial 
e neologismos, não raramente a obra de Mia Couto é 
comparada à obra de Guimarães Rosa, autor brasileiro 
da 3ª Fase do nosso Modernismo, que também partilha 
tais características.
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Vozes 
anoitecidas 

• Mia Couto •

instrutores: Amanda Machado Sorgi (Literatura)

Caio Vitor Marques Miranda (Literatura)

Mia Couto é o pseudônimo de Antônio Emilio Leite 
Couto, nascido em 1955 na cidade de Beira, em 
Moçambique. Mia Couto se firmou como um dos 
principais nomes da Literatura moçambicana e, ainda, 
da Literatura produzida em língua portuguesa. Recebeu 
o Prêmio Camões em 2013 e é integrante da Academia 
Brasileira de Letras.

Sua presença no vestibular da UEL se deve à extensão 
e importância de sua obra, composta por poesia, 
crônicas, contos e romances, traduzida para mais 
de 22 países e, também, à tendência do vestibular 
de bem congregar autores da Literatura portuguesa 
como um todo, e não somente da Literatura brasileira. 
Outro exemplo é a presença da obra “Uma menina está 
perdida no tempo...”, de autoria do português Gonçalo 
Tavares.

A obra “Vozes anoitecidas” foi publicada em 1987 (no 
Brasil, apenas em 2013), e é o primeiro livro em prosa 
do autor, reunindo doze pequenos contos marcados 



21 • curso especial pré vestibular UEL  C E P V  •

A natureza é mágica, cada coisa tem seu valor. Cada 
coisa tem sua personificação. Assim é a vida para os 
africanos, sua visão sobre o mundo é de aceitação, de 
harmonia. E assim transmite o narrador a religiosidade 
desse povo através velho, quando narra que ele 
tinha preocupação em “covar” para a sua mulher, ou 
pressentira o que lhe aconteceria, sua própria morte, 
a renovação de sua vida, uma forma de libertação do 
sofrimento por que passara até o momento. O próprio 
título da história, “A fogueira”, remete às crenças 
religiosas desse povo.

O narrador retrata a miséria da África através dos 
objetos do casal: “A velha estava sentada na esteira, 
[...] A fortuna dela estava espalhada pelo chão: tigelas, 
cestas, pilão. Em volta era o nada”. Uma visão realista 
dos fatos daquele lugar, daqueles que saíram em 
busca de vida melhor ou para lutar e não regressaram, 
“Pastoreava suas tristezas desde que os filhos mais 
novos foram na estrada sem regresso”.

As palavras simples, nem tão simplesmente 
acomodadas, tomam seu lugar no papel para gritar 
e denunciar pelos menos favorecidos. Gritam ao 
mundo inteiro que elas existem, que eles existem, 
que elas falam o que eles calam, que eles vivem o 
real alimentando-se do mágico, mas que só elas são 
capazes de viver nesses dois mundos diferentes e tão 
distantes, por isso detentoras de poder tão grande que 
jamais será alcançado pelo ser humano.

Em  “O último aviso do corvo falador”  temos uma 
mostra de realismo mágico (marca registrada de Mia). O 
pintor Zuzé, após um acesso de tosse cospe um corvo, 
animal este, muito especial. Oriundo da fronteira da 
vida e capaz de fornecer informações sobre os mortos 
através de seu crocito.

“Foi ali, no meio da praça, cheio da gente bichando na 
cantina. Zuzé Paraza, pintor reformado, cuspiu migalhas 
do cigarro “mata-ratos”. Depois, tossiu sacudindo a 
magreza do seu todo corpo. Então, assim contam os 
que viram, ele vomitou um corvo vivo.” 

“A notícia, como um relâmpago, correu a povoação. 
Afinal, esse Zuzé! Era mesmo, o gajo. Dono de bruxezas, 
realmente. No dia seguinte, todos levantaram cedo. 
Correram à casa de Zuzé Paraza. Todos queriam ver 
o pintor, todos queriam-lhe pedir favor, encomendar 
felicidades.”

Em suma, a narrativa retrata a vida de Zuzéé Paraza, 
que como por um efeito de magia e, em pleno público, 
vomita um corvo. Este fato, influenciou com que as 
pessoas da comunidade, acreditassem que, Zuzéé 
era detentor de poderes mágicos. Depois disso, Zuzéé 
passa a prestar consultas a comunidade, prevendo-lhes 
os destinos, o que acaba mundando toda sua história, 
no momento em que recebe no seu consultório a dona 
Cândida, uma mulata da região e esposa de Sulemane, 
um comerciante da região e, de origem indiana. Importa 
salientar que dona Cândida era viúva de Evaristo, negro 
e natural da região.

E Zuzéé, aproveita-se da preocupação da dona Cândida 

Mia Couto, em  A fogueira, assume um narrador que fala 
de duas personagens e suas vidas miseráveis. Pessoas 
donas de “nadas”, ignorantes ao ponto de pensar 
poderem ser donos de seus destinos, de enganá-lo, 
escolhendo até mesmo a hora de suas mortes.

O autor faz um jogo com as palavras, brinca com elas, “As 
pernas sofriam o cansaço de duas vezes: dos caminhos 
idosos e dos tempos caminhados”, lhes dá o sentido que 
quer, mostrando, ao contrário de seus protagonistas, 
que pelo menos um destino, o das palavras, alguém 
pode governar, mesmo que por um curto período. Com 
essa estratégia, Mia Couto arma uma teia na qual o 
leitor se deixa prender, não reluta, não contesta, não 
contraria, aceita um “invasor” de vidas, de consciências, 
momentaneamente, envolvendo-se na brincadeira , no 
jogo com as palavras proposto por ele.

Nessa obra, Mia Couto conta a vida de um casal de 
velhos, que vivem sozinhos, acompanhados de seus 
“nadas”, sua miséria, “_Somos pobres, só temos 
nadas”. Ajeita as palavras para deleite de quem as 
possuir mais tarde, torna-se um narrador testemunho, 
imóvel, alguém que apenas observa, “O velho chegou 
mais perto e arrumou a sua magreza”,, não se dá o 
direito de interferir no destino de seus personagens, 
pelo menos aparentemente, porque é ele o criador, é 
ele quem dirige essas vidas, essa história, mas como 
já disse antes, quem sabe brincar com as palavras, faz 
delas o que quer. E Mia conseguiu. Com a ajuda delas 
ele tira de seus ombros a o peso da responsabilidade 
sobre aqueles destinos, o divide com seus leitores, 
ou ainda, livra-se totalmente dele aos olhos daqueles 
leigos à literatura. 

O realismo mágico usado na obra nos leva a acreditar 
que trata-se de uma veracidade e não de uma ficção, 
“ É melhor começar já a abrir a tua cova, mulher. A 
mulher comovida, sorriu: _Como és bom marido! Tive 
sorte no homem da minha vida”, “Não é mulher. Foi que 
dormi perto da fogueira”. Um jogo muito bem feito para 
conquistar leitores, seres humanos, que embarcam 
nessa viagem, a obra, na esperança de torná-la cada 
vez mais mágica, mais real, como se isso fosse possível. 
Magia e realidade fazem parte de mundos diferentes, 
opostos. Atraem-se, mas jamais fundirão-se no mesmo 
espaço, apenas trabalham juntas para o prazer dos 
humanos.

Com apenas duas personagens e palavras apenas, o 
autor consegue elaborar uma ficção rica, detalhada, 
envolvente. A pobreza das personagens torna-se 
riqueza nas mãos desse jogador, desse manipulador 
de palavras. Uma vida simples, com “nadas”, nem a 
nomes tiveram direitos esses protagonistas, como nos 
é retratada, foi a melhor maneira encontrada pelo autor 
para falar sobre a pobreza de um país, Moçambique, 
sua terra natal, sua gente. 

Mesmo narrada no pretérito, “A velha estava sentada 
[...]; O velho ficou calado [...]; [...] dedicou-se ao buraco, 
“ a ficção invade o presente toda vez que é lida. Chama 
atenção para os fatos. As personagens conversam e o 
leitor, através do narrador, as escuta e observa “Meu 
marido está diminuir, pensou ela. É uma sombra”.  
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para conseguir ter novas roupas. E para tal, recomenda 
a dona Cândida a trazer uma mala de roupas, uma vez 
que os problemas que a afligiam eram causados pelo 
espírito do marido que passava frio no além.

Dona Cândida cumpre com as recomendações de 
Zuzéé, apesar do receio, uma vez que aquilo não devia 
ser do conhecimento de Sulemane. Mas Zuzéé não 
resiste e veste as roupas entregues por Cândida e exibe-
se pela região, mesmo sabendo que estas, pertencem a 
Sulemane.

Mais tarde, Sulemane toma conhecimento que as suas 
roupas estavam com Zuzéé e, procura-o para ajustar 
as contas. O encontro resulta em agressão física e 
consequentemente na morte do pássaro.

E perante este facto, Zuzéé, aproveitando-se do 
nervosismo de Sulemane e pelo facto de o pássaro ter 
sido morto e faz profecias sobre o que aconteceria a 
Sulemane nos instantes subsequentes. Depois de fazer 
a profecia, eis que Sulemane começa a sentir-se mal, 
manifestando o tal e qual Zuzéé havia dito. Este facto 
serviu para reforçar a crença nos seus poderes, uma 
vez que depois aquele acto, Zuzéé decide abandonar 
a região e os membros da comunidade seguiram-lhe o 
exemplo, já que Zuzéé tinha previsto uma praga.

 A história O dia em que explodiu Mabata-bata retrata 
a história de um jovem Azarias, pastor e órfão. Azarias 
vivia sob cuidados do seu tio Raul e da sua avó Carolina, 
Azarias não estudava, a sua única tarefa era cuidar do 
gado do seu tio Raul. E o seu maior sonho era um dia 
poder ir a frequentar a escola.

Da manada sob a sua responsabilidade, Azarias nutria 
uma grande admiração pelo boi Mabata-bata, pois era 
o mais forte da manada, e tinha sido escolhido para 
servir como dote durante a cerimonia de casamento do 
tio Raul.

Mas certo dia, o boi Mabata-bata, acionou uma mina 
e morreu, o facto deixou Azarias muito preocupado e 
apreensivo, uma vez que o tio já o tinha prometido um 
forte castigo,   se algo de mal acontecesse aos bois. E 
devido a este facto Azarias pensa em fugir, como forma 
de não sofrer as sevícias prometidas pelo tio. Contudo, 
a sua demora desperta a preocupação da avó Carolina, 
que chama a atenção do seu filho Raúl.

E Raul decide ir a procura do sobrinho e do gado, 
apesar dos apelos da velha para não ir, uma vez que 
os soldados informaram que, a região encontrava-
se minada. A velha e Raul encontram o Azarias e o 
gado e, ficam satisfeito com o facto. E prometem-lhe 
um premio, pediram-lhe que escolhesse qual seria o 
premio. E Azarias pediu para o deixarem ir a escola no 
próximo ano, pedido aparentemente aceite pelo tio 
Raul. Mas ao sair de encontro ao tio e a avó carolina, 
Azarias aciona uma mina e morre.

O conto Os pássaros de Deus retrata a historia de 
Ernesto Timba, um pescador, que de forma estranha, 
um pássaro decide ficar sob os seus cuidados. Azarias 
aceita cuidar o pássaro, uma vez que ele acreditava que 
aquele pássaro tinha sido enviado por Deus.

Azarias cuida dos pássaros, desviando inclusive a 
comida que devia servir para alimentar a família. 
Esta situação levou com que o resto da comunidade 
o achasse louco. Ate que certo dia ao voltar da faina, 
Timba se apercebe que atearam fogo sobre a gaiola e os 
pássaros estavam mortos, Timba acreditava que quem 
fizesse mal aos pássaros seria amaldiçoado.

Mas, ele pede a Deus para não castigar a comunidade 
pelo facto e, que ele se entregava em nome da 
comunidade. E estranhamente, Timba é encontrado 
morta a margem do rio. E ninguém conseguiu retirar 
o cadáver deste a margem do rio, uma vez que era 
demasiado pesado, mesmo os homens mais fortes da 
aldeia.

O conto De como se vazou a vida de Ascolino do 
Perpétuo Socorro centra-se na vida de Ascolino do 
Perpétuo Socorro, homem de origem goesa, vivia na 
Munhava e era casado com a dona Epifania e, tinha 
Vasco João Joãoquinho como seu empregado e 
motorista.

Ascolino era infeliz no seu casamento, uma vez que 
a sua esposa não o dava atenção e o carinho que ele 
desejava,ela era demasiadamente devota a Deus 
.Ascolino passava maior parte do seu tempo no bar 
do Meneses, onde sempre ia, na companhia do seu 
empregado João, mas, no bar ficavam em lugares 
diferentes. Ascolino ficava na parte de frente juntamente 
com outros brancos, enquanto João, ficava na parte 
traseira com outros pretos.

João passava maior parte do tempo, contando aos 
amigos sobre as peripécias que fazia parte da vida de 
Ascolino. É deste modo, que todos ficavam a saber da 
vida de Ascolino.

A narrativa Afinal, Carlota Gentina não chegou de 
voar?  retrata a história de um indivíduo que comete 
um homicídio, mata a sua esposa, ao tentar provar se 
realmente ela era uma feiticeira. Depois de consumado 
o acto, ele se entrega para ser julgado, contudo, ele fica 
indignado, uma vez que na opinião dele, ele deve ser 
julgado pela justiça tradicional, já que eles o julgariam 
tendo em conta a tradição. Partindo do principio que o 
seu crime é ou foi por justa causa.

No conto “Saíde, o Lata de Água”, somos apresentados 
a Armando Saíde e sua esposa, Júlia. Saíde foi 
apelidado pela vizinhança de “Lata de água”, em alusão 
ao caráter amorfo da água, que assume, passivamente, 
o formato do recipiente em que é colocada. O apelido, 
para a vizinhança, se justifica pelo fato de Júlia já ter 
tido outros maridos antes de Saíde:

 “Quando souberam que andava com ela, 
condenaram-no. Ela estava muito usada. Devia escolher 
uma intacta, para ser estreada com seu corpo. Ele não 



23 • curso especial pré vestibular UEL  C E P V  •

há tempos. Para manter as aparências diante da 
vizinhança, todavia, finge que bate em Júlia e que a 
mantem reclusa dentro de casa:

 “Eu faço isso não sei porquê. É para vocês 
pensarem que ela ainda está aqui. Ninguém pode saber 
que fui abandonado. Sempre que bato não é ninguém 
que está por baixo desse barulho. Vocês todos pensam 
que ela não sai porque sofre da vergonha dos vizinhos. 
Enquanto não...” (p. 92).

Percebe-se, assim, que o conto é marcado por três 
temáticas que se destacam: a mistura entre realidade 
e fantasia, a relação existente entre as personagens e 
seus vizinhos e o debate sobre o machismo.

A mistura entre realidade e fantasia se faz presente na 
ilusão gerada por Saíde de que a mulher permanecia 
morando em sua casa, sendo alvo de suas surras e que 
ali permanecia para não ter que encarar os vizinhos – 
ilusão esta que não faz crentes apenas os vizinhos, mas 
também o leitor -, enquanto, na realidade, Júlia o havia 
abandonado.

A relação com a vizinhança se torna importante pela 
análise da coação social exercida pela opinião destes 
sobre Saíde: o conto todo é marcado pela opinião 
difundida na vizinhança. Ora temos o incentivo para que 
Saíde escolha uma esposa virgem, ora a necessidade de 
se manter a honra – quer seja por ter um filho com Júlia, 
quer seja por esconder que o filho é de outro homem 
ou, ainda, na vergonha de assumir que foi abandonado 
pela esposa.

O discurso machista é incorporado pela vizinhança, 
que rejeita o casamento de Saíde com Júlia por esta já 
ter se casado com outros homens. Júlia, por sua vez, 
representa no texto a emancipação da mulher, que se 
divorcia, concorda em manter relações extraconjugais 
e abandona ao marido, quando este ameaça lhe tratar 
com violência.

O conto “As baleias de Quissico” também aborda o jogo 
entre a realidade e a fantasia. No conto, a personagem 
Bento João Mussavele, criado em meio à miséria e à 
seca, se deixa seduzir pela ideia de conseguir um futuro 
melhor.

No conto, Bento João Mussavele nos é apresentado 
como uma personagem sem objetivos na vida – que 
permanece sempre sentado, a pensar:

 “Só ficava sentado. Mais nada. Assim mesmo, 
sentadíssimo. O tempo não zangava com ele. Deixava-o. 
Bento João Mussavele”. (p. 95)

Essa realidade se altera, contudo, quando Bento João 
fica sabendo que estão aparecendo “baleias” na praia 
em Quissico, carregada de objetos:

 “Vem da parte da noite. Abre a boca e, chii, se 
você visse lá dentro... está cheio das coisas. Olha, parece 
armazém de antigamente. Cheio. Juro, é a sério”. (p. 96)

A cidade se mostra incrédula com o relato de Bento João 
Mussavele. Mesmo assim, na esperança de encontrar 

quis ouvir. Foi então que passaram a chama-lo Lata de 
Água. Em toda a parte, a alcunha substituiu o nome. 
A água aceita a forma de qualquer coisa, não tem a 
própria personalidade”. (p. 88).

Contudo, ainda que aceitasse que Júlia tivesse tido 
outros maridos, Saíde não conseguia aceitar o fato de 
que não conseguia ter um filho com Júlia. Sabendo 
que quem era estéril era ele, Saíde pediu a Júlia que 
saísse com outros homens, para que engravidasse e 
Saíde pudesse assumir o filho como sendo do casal:

 “Com o tempo foi-se apercebendo de uma coisa 
grave: Ela não lhe dava filhos. Isso ninguém podia saber. 
Um homem pode ter barba, não-barba. Agora filho tem 
que tirar: é um documento exigido pelos respeitos. (...)

Um dia disse-lhe: temos que ter um filho. (...) Estou-te 
dizer: dorme com outro. Eu não vou zangar. Só quero 
um filho, mais nada”. (p. 89). 

Júlia atende ao pedido do marido, saindo diversas 
vezes com outros homens e, finalmente, engravidando. 
Saíde, que havia se comprometido a aceitar a situação, 
em acesso de ciúme, começa a exigir de Júlia que lhe 
seja revelada a verdadeira identidade do pai da criança. 
Júlia, então, se limita a dizer que o pai é ele mesmo, 
Saíde:

 “ – Júlia: quero saber: quem é o dono da grávida?

 – Armando, você disse que nunca havia de 
perguntar.

 – Agora já quero esse nome. Não podes dar parto 
sem saber a verdade do pai da criança.

 (...)

Ela sorriu, destapou o lençol e mostrou aquele redondo 
da lua na barriga:

 – É seu filho, Saíde. É seu”. (p. 90).

Com o nascimento da criança, Saíde passa a encará-
lo como um remendo em sua honra, uma ameaça ao 
segredo de sua vida, uma testemunha de suas fraquezas 
– o ciúme cresce, e Saíde passa a ameaçar a bater em 
sua esposa.

O conto, então, passa a se desenrolar como se, 
efetivamente, Saíde estivesse a espancar Júlia, 
convencendo o leitor – e também os vizinhos de Saíde – 
de que isso de fato acontecia:

 “Queria feri-la, transferir para ela as dores que 
sentia. Caíram latas, num barulho enorme. Ele não 
esmoreceu: debruçando-se sobre a cama insultava-a, 
cuspia-lhe, ameaçava-a, de morte derradeira” (p. 91).

Nessa ocasião, Severino, o chefe do quarteirão, bate à 
porta de Saíde, em socorro de Júlia, momento no qual 
Saíde é obrigado a assumir que não bate efetivamente 
em ninguém, sendo que a esposa o abandonou 
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é pra morrer então prefiro esta morte que veio nadar 
até minha casa. Esta terra aqui embaixo já tem minhas 
mãos, a minha vida está enterrada neste chão, só falta 
agora o meu corpo, só.

 (...)

 – Deixem-me ficar, não posso morrer longe da 
minha vida.” (p. 113).

Por fim, a operação de resgate não dá ouvidos a Jossias 
e o resgata mesmo assim, retirando-o da enchente.

Do conto, destaca-se, mais uma vez, a presença dos 
problemas causados pela seca, pela miséria e pelas 
enchentes, que aparecem em outros contos do livro, 
como em “A baleia do Quissico”.

Também é importante observar a postura de Jossias, 
que havia fincado raízes na sua terra – e preferia 
morrer ali, junto daquela que havia sido a sua vida, 
pela morte que fora bater à sua porta, que morrer em 
local desconhecido, por morte alheia. É a identidade de 
Jossias com o local em que mora.

Nessa discussão, o autor pondera sobre o salvamento 
realizado – refletindo que o “salvar” não deve ser feito 
apenas com relação ao salvamento da morte – mas 
sendo também necessário a garantia de uma vida 
digna – muitas vezes longe da realidade das “vozes 
anoitecidas” trazidas por Mia Couto e que ninguém se 
preocupou em salvar. Destaca-se a reflexão de Jossias:

 “Salvar um alguém deve ser serviço completo – 
concluíra – Não é levantar a pessoa e depois abandonar 
sem nem querer saber o depois. Não chega ficar vivo. 
Palavra da minha honra. Viver é mais.

 (...)

Salvaram Jossias por duas vezes. Salvaram-no da 
morte, não o salvaram da vida. Para os outros, para 
os que o tinham ajudado, foram prêmios, fotos no 
jornal. Ninguém falou que ele, Jossias Damião Jossene, 
continuava igual como antes, encostado à miséria.” (p. 
112).

Além desses pontos, também aparece no conto o 
estranhamento entre o português das aldeias e o 
português oficial do país, português tido como “culto”. 
Ainda, fica evidente a quebra de compreensão com 
relação à vida de Jossias e à importância que este dava 
para sua terra. Veja o trecho:

 “Que palavras eram essas, afinal? Sempre 
foram asneiras  a subirem-lhe no nome, a língua dos 
portugueses a disparar-lhe na família. Agora, essa 
língua não tinha maneira de patrão?

 (...)

A equipa de salvamento impacientava-se com a 
conversa do velho. O gajo o que é que quer?, perguntava 
o branco. Os outros não traduziam, riam-se apenas. O 
velho é maluco, vamos carrega-lo à força. Não temos 
tempo, há outras pessoas para recolher, o velho já 

uma dessas baleias e se apropriar dos objetos deixados 
por elas, pondo fim à sua miséria e saciando sua fome, 
Bento João viaja até Quissico, utilizando todas as suas 
economias.

Lá, passa a esperar pela chegada da baleia. Finalmente, 
ouve barulhos no mar – era um dia de tempestade. 
Pensa estar diante da chegada da baleia e vai até o mar 
a fim de recolher as coisas trazidas por ela:

 “De súbito, por baixo dos remoinhos de areia, 
ele viu o tapete, o tal tapete que ele estendera no seu 
sonho. Se isso fosse verdade, se ali estivesse o tapete, 
então a baleia tinha chegado. (...) Ela veio, ela veio 
(...) Mal descarregasse as primeiras mercadorias ele 
mandava-se logo a um pedaço de comida porque 
a fome há muito lhe disputava o corpo. Só depois 
arrumaria o resto, aproveitando os caixotes velhos da 
casa”. (p. 101).

A tempestade, então, se faz forte e Bento João foi 
arrastado por ela, morrendo no mar, não sem antes 
ouvir uma voz em sua cabeça que colocava em xeque a 
existência da baleia, em consonância com o que havia 
lhe dito os companheiros da aldeia:

“Uma segunda voz foi-lhe aparecendo, a morder-
lhe os últimos sentidos. Não há nenhuma baleia, 
estas águas vao-te sepultar, castigar-te do sonho 
que acalentaste. (...) Habitante único da tempestade, 
Bento João Mussavele foi seguindo mar adiante, sonho 
adiante. (p. 102).

A “baleia” fantasiada por Bento João era, na verdade, 
um submarino, enviado carregado de armamentos 
(“mercadorias”, para Bento João) para a Guerra 
Civil de Moçambique. Ironicamente, os restos da 
passagem de Bento por Quissico fizeram com que este 
fosse identificado como o inimigo, quem esperava o 
recebimento do armamento:

 “Numa casa velha e abandonada restavam as 
roupas de Bento João Mussavele, guardando ainda a 
sua última febre. Ao lado havia uma sacola contendo as 
réstias de um sonho. Houve quem dissesse que aquela 
roupa e aquela sacola eram provas da presença de um 
inimigo, responsável pela recepção do armamento. E 
que as armas seriam transportadas por submarinos 
que, nas estórias que passavam de boca em boca, 
tinham sido convertidos nas baleias de Quissico”. (p. 
102).

O conto “De como o velho Jossias foi salvo das 
águas” mostra o salvamento da personagem Jossias 
Damião Jossene, cuja residência havia sido alvo de 
uma enchente. Quando “a água crescia, as coisas e os 
bichos era só nadarem”, um barco aparece para realizar 
o resgate do velho Jossias.

Porém, Jossias, que todo o tempo vivera naquele lugar, 
se recusava a ser salvo:

 “Agora, neste caso, mudar para onde? A seguir 
é só água, o lugar onde saiu esse barco também é água. 
Mesmo isso já não é barco, é uma ilha com motor. Se 
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Bonita é a reflexão de Aníbal sobre as injustiças que se 
segue, principalmente quando analisada sobre o prisma 
de que Moçambique, como já falamos, era, em plena 
segunda metade do século XX, colônia portuguesa, de 
população miserável e explorada, palco de uma guerra 
civil pela liberdade de seu povo. 

Utilizando-se da metáfora, é fácil ver no “pé” a presença 
de Luís e Aníbal e do povo moçambicano, enquanto 
os olhos se materializam no governo da aldeia e em 
Portugal:

 “- Meu Deus, como somos injustos com nosso 
corpo. De quem nos esquecemos mais? É dos pés, 
coitados, que rastejam para nos suportar. São eles que 
carregam tristeza e felicidade. Mas como estão longe 
dos olhos, deixamos os pés sozinhos, como se não fossem 
nossos.

Se por estarmos em cima, calcamos os nossos pés. Assim 
começa a injustiça neste mundo. Agora, neste caso, os 
pés sou eu e Luís, desimportados, caídos na poeira do 
rio” (p.120).

Ao final do conto, o governo decide, por fim, reconhecer 
a qualidade de “vivos” a Luís e Aníbal. Mas com uma 
ressalva:

 “Mas os dois aparecidos é bom serem avisados 
que não devem repetir essa saída da aldeia ou da vida 
ou seja lá de onde. Aplicamos a política de clemencia, 
mas não iremos permitir a próxima vez” (p. 123).

No conto “A menina de futuro torcido”, mais uma 
vez transparece a triste miséria em que vivem 
as personagens de “Vozes anoitecidas” e o povo 
moçambicano e, em especial, a falta de oportunidades 
para superação dessa condição.

A história se passa com Joseldo Bastante, pai de doze 
filhos. Joseldo se preocupa com seus filhos, chegando a 
ponderar onde encontraria doze futuros para distribuir 
a eles.

Um dia, ouviu dizer sobre um jovem que ganhava a vida 
como contorcionista, virando e desvirando o corpo, 
como se cobra fosse. Na profissão rapaz, viu um futuro 
para sua filha Filomeninha e passou a moldar o corpo 
da menina para que ela também se contorcesse como 
cobra:

 “A pequena iniciou as ginásticas. Evoluía 
lentamente para o gosto do pai. Para acelerar os 
preparativos, Joseldo Bastante trouxe da oficina um 
daqueles enormes bidões de gasolina. Á noite amarrava 
a filha ao bidão para que as costas dela ficassem noivas 
da curva do recipiente. De manhã, regava-a com água 
quente quando ela ainda estava a despertar: Essa água 
é para seus ossos ficarem moles, daptáveis”. (p. 128).

A menina sofria com os preparativos para tornar-se 
contorcionista, mas continuava, sempre incentivava 
pelo pai, que acreditava no futuro que a filha teria:

 “Quando a retiravam das cordas, a menina 
estava toda torcida para trás, o sangue articulado, 

perdeu o juízo.” (p. 113).

O conto “A história dos aparecidos” reflete parte 
da história de Moçambique. Como já tivemos a 
oportunidade de comentar nessa resenha, Moçambique 
passou por uma guerra civil, iniciada na década de 60. 
O conflito tinha por objetivo a libertação do país do 
domínio neocolonialista (identificado, na obra, como 
“Imperialismo”) português, a fim de que Moçambique 
conquistasse sua independência. 

No conflito, os insurgentes contra o governo central 
(Portugal) frequentemente eram dados como “mortos”, 
sendo esta uma morte feita pelo Estado, uma “morte 
civil”, mas não uma morte de fato.

É o que o texto sugere (sem afirmar) ter acontecido 
com as personagens Luís Fernando e Aníbal 
Mucavel, tidos como mortos após o desaparecimento 
numa enchente.

Estando vivos, após certo tempo os dois retornam à 
aldeia na qual residiam. Lá chegando, as autoridades 
têm dificuldade em aceitar a volta de Luís e Aníbal, 
afirmando que os dois “estão mortos” ainda que 
estejam lá, em carne e osso, frente às autoridades:

 “ – Vocês já não são contados. Vão morar onde?

 (...)

 - Olha: mandaram os donativos. Veio a roupa 
das calamidades, chapas de zinco, muita coisa. Mas 
vocês não estão planificados.

 (...)

 - Não interessa se morreram completamente. 
Se estão vivos, é ainda pior. Era melhor ter aproveitado 
a água para morrerem-se.

 (...)

 - Para abastecer vocês temos pedir reforço das 
quotas. Como vamos justificar? Que temos almas para 
dar comida?” (p. 118/119).

No conto, dois aspectos devem ser destacados: a 
crítica feita às burocracias estatais e a crítica destinada 
à corrupção do governo das aldeias. A crítica feita a 
burocracia transparece no discurso das autoridades, 
acima transcritos, que, por razões técnicas (divisão 
de donativos, local para residência, etc.) preferem por 
manter o status de “mortos” a Aníbal e Luís, ainda que 
estes estejam claramente vivos.

A crítica ao governo das aldeias, por sua vez, aparece 
com a personagem Samuel, que concede pouso aos 
“fantasmas” da aldeia, e assim explica a resistência do 
governo em aceita-los como vivos:

 “Os responsáveis daqui não são como os das 
outras aldeias. Fazem candonga com os produtos. São 
distribuídos primeiro às famílias deles. As vezes dizem 
que não chega quando na casa deles está cheio”. (p. 
119/120).
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que a cortejaram. Por vezes, à noite, os vizinhos 
a ouviam gritar pelos filhos, dos quais nenhum 
morador conhecia a existência.

João Patanhoca (“aquele que pega as cobras”), por sua 
vez, é apresentado como o “mecânico das serpentes”, 
dedicado à sua criação de cobras. O narrador afirma 
que Patanhoca era um coitado, roubado na sorte na 
vida e que qualquer coisa havia arrancando seus lábios.

Patanhoca decide, então, proteger Mississe. Todas 
as noites, soltava as cobras em torno da cantina da 
chinesa, a fim de que esta pudesse permanecer em 
casa, protegida dos perigos.

O conto, após apresentar as personagens, se passa em 
quatro noites. Na primeira delas, Mississe chamou João 
para entrar em sua casa:

“Ela fez um aceno. O Patanhoca ficou como estava, sem 
comparência. Dai depois ela chamou, voz de mãe:

 - Sai do escuro, entra!

 (...)

Ele explica suas mágoas, diz que a vida está partida e os 
pedaços quando se apanha é sempre tarde. A chinesa 
cansa-se do lamento:

 - Então, deixa-me sair. Acaba esta prisão de 
todas as noites, acaba estes sustos, estas cobras a 
cercarem a minha vida” (p. 142).

Na segunda noite, Mississe se apresenta para Patanhoca, 
já do lado de fora da casa quando este chega. Ela 
demonstra, então, real interesse em Patanhoca, 
chegando a dizer inclusive que não existe outro homem 
senão ele. Mas Patanhoca tenta se manter distante da 
chinesa.

A conversa travada nesta segunda noite ente Patanhoca 
e Mississe permite a compreensão (muito embora isso 
não seja diretamente afirmado), de que Patanhoca 
e Mississe tiveram relacionamento anterior, do qual 
nasceram filhos, que teriam morrido em evento 
relacionado com as cobras de Patanhoca:

 “ Ele pausa. Custa lembrar, na boca já não é 
mais saliva    
 

 – é sangue empurrando as palavras.

 - Mataste eles, João.

 - Mentira, foram as cobras.

Ela começa os nervos, a boca a tropeçar na raiva:

 - E quem trouxe as cobras? Não foi você? Avisei-
lhe, tantas vezes pedi: leva-lhes daqui, desapareça-as.” 
(p. 144).

A terceira noite é a noite em que Patanhoca reflete o 
seu conflito, de retornar à vida de Mississe ou deixa-
la de vez. Nas reflexões de Patanhoca, é possível 

ossos desencontrados. Queixava-se de dores e sofria de 
tonturas. (...)

 – Pai, estou a sentir muitas dores cá dentro. 
Deixa-me dormir na esteira.

 - Nada filhinha. Quando você for rica hás de 
dormir até de colchão.”. (p. 128).

Tempos depois, o empresário do famoso contorcionista 
chegou a cidade. Joseldo viu a oportunidade de 
apresenta-lo a filha, para que esta também pudesse 
iniciar a carreira. Vestiu a filha com um vestido da 
esposa, pediu para que arrumassem o cabelo da menina 
e arrumou dinheiro para o ônibus que os levariam até a 
cidade. Durante o caminho, a menina mostrava sinais 
de não estar bem:

 “Mas as tremuras da menina aumentavam 
sempre até serem mais que o balanço do comboio. Nem 
o vestido largo escondia as estremeções. O pai tirou o 
casaco e colocou-o sobre os ombros de Filomena.”. (p. 
130).

Chegando ao escritório do empresário, os dois só 
são atendidos no final da tarde, quando, apesar da 
curvatura das costas de Filomeninha e das súplicas de 
Joseldo, a moça é recusada pelo empresário:

 “ – Não vale a pena perder tempo. Não quero. O 
contorcionismo já está visto. Não provoca sensação.   
 (...)

 - Já disse, não quero. Esta menina está doente. A 
única coisa que me interessa agora são esses tipos com 
dentes de aço. Umas dessas dentaduras que vocês às 
vezes têm, capazes de roer madeira e mastigar pregos.”. 
(p. 130).

Envergonhado diante do grande empresário, o humilde 
Joseldo ainda se desculpou por não poder servir ao 
empresário:

 “ – Sou mecânico, mais nada. Parafusos mexo 
com a mão, não com os dentes”. (p. 130).

No caminho de volta, Joseldo pensou que a filha, com 
dentes fortes, poderia tentar se adequar aos desejos 
do empresário. Ao virar-se para filha, essa, há muito 
doente, cai sobre o pai, já com o corpo sem peso:

 “ – É verdade, Filomena! Você tem dentes fortes! 
Não é isso que diz sua mãe?

 E como não tivesse resposta, abanou o braço da 
criança. Foi então que o corpo de Filomeninha tombou, 
torcido e sem peso, no colo de seu pai”. (p. 132).

O conto “Patanhoca, o cobreiro apaixonado”, traz a 
história do possível assassinato da china Mississe, cujo 
sentido é revelado aos poucos pelo narrador.

O conto, em uma primeira parte, apresenta ao leitor 
a china Mississe – viúva, chinesa, dona de uma 
cantina, tida como mulher de segredos e mistérios. 
Na sua viuvez, havia rejeitado todos os homens 
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identificar que as cobras de fato teriam matado os 
filhos dele com Mississe e que a chinesa, com raiva, 
havia desconfigurado seu rosto. Após, Mississe teria 
fugido do local em que moravam, abrindo a cantina em 
outro povoado. Patanhoca, por sua vez, havia seguido a 
amada e, desde então, a protegia com as cobras.

Nessa noite, Patanhoca tem visões, nas quais lhe é dito 
que Mississe estava arrependida, havia perdoado o 
acontecido e que ele, João (com seu nome de batismo, 
e não com o apelido “Patanhoca”) seria novamente 
aceito e gostado.

Na última noite, Mississe se mostra ainda mais bonita 
e arrumada, alvoroçando o coração de João. Ela o 
convida para beber em sua casa e insiste para que 
João se embriague. Nesta noite, Mississe pede a João 
Patanhoca um favor: para que busque “o remédio” das 
cobras.

Aqui, é possível identificar que o remédio desejado 
por Mississe se trate do veneno das cobras, para 
que Mississe possa se envenenar e, assim, como um 
remédio, por fim às suas dores.

Com o final do conto, é possível deduzir que João 
buscaria o remédio (veneno) pedido por Mississe e 
que, por tal razão, teria passado como “assassino de 
Mississe”, a chinesa que amava e a quem se dedicava.

REFERÊNCIAS: 
 
http://ceminhaletras-goulart.blogspot.com.
br/2009/05/mia-couto.html

http://sergiochisseve.blogspot.com.br/2013/10/a-
obra-de-do-escritor-mocaambicano-mia.html

O Ateneu
• Raul Pompéia •

O Ateneu, obra-prima publicada em 1888, carregava 
um irônico subtítulo –  Crônicas de saudades. O livro 
inicialmente publicado em forma de folhetim no 
jornal  Gazeta de Notícias  é considerado um “romance 
de formação”.

Em O Ateneu, a construção de um microcosmo já é 
aparente na oração inicial do livro:  Vais encontrar o 
mundo – disse meu pai à porta do Ateneu. – coragem 
para a luta. A obra é a busca de seu narrador por sua 
identidade que foi perdida em algum lugar do passado.

Um dos mais inteligentes romances da literatura 
brasileira, O Ateneu é o ápice da carreira do artista Raul 
Pompéia. É o romance da desilusão. Escolheu para a 
fábula sentimental o estilo mais significativo de sua 
época: Gustave Flaubert. Dele tomou de empréstimo 
o nome de um personagem, para construir uma das 
figuras femininas mais platonicamente sensuais – Ema. 

Sérgio e Ema constituem a história de amor no romance. 
Dos simbolistas franceses trouxe a atmosfera satânica 
que os versos da penúltima sequência descrevem: “Et 
comme il voit en nous des âmes peu communes/Hors de 
I’ordre commun il nous fait des fortunes”. É o clima da 
história de ódio entre Sérgio e Aristarco. A obra tem um 
caráter autobiográfico, visto que Sérgio é o alter ego de 
Raul Pompéia.

Resumo

Antes do ingresso, Sérgio e seu pai foram visitar o 
diretor. Ao chegar lá, conheceram também D. Ema que 
pediu para Sérgio cortar os cabelos, como despedida 
dos laços maternos. Pois, apesar do colégio de ser a 
extensão do lar, ele tem por objetivo a educação moral e 
disciplinada dos alunos. Ao ingressar na sala, o narrador 
descreve a primeira impressão dos alunos. Orientado 
pelo professor, Sérgio senta-se ao lado do bom aluno 
Rebelo, com quem teve seu primeiro contato. Ao ser 
apresentado a sua turma à frente pelo professor, Sérgio 
acaba sofrendo um desmaio. Ele passa a caminhar pelo 
pátio e fazer observações sobre alunos, sobre o espaço 
físico, sobre a disciplina do colégio. Durante uma aula 
de natação, Sérgio acaba se afogando e Sanches o salva. 
Começa a partir de então uma amizade entre os dois. 
Sérgio busca um protetor para si. Como bom aluno que 
era o Sanches, Sérgio passa a fazer suas lições com ele. 
Porém, um envolvimento mais íntimo é percebido pelo 
Sérgio, e os dois brigam. Sérgio começa então a tirar 
notas baixas e o diretor expõe esse resultado a todos.

Após a briga, Sérgio anda um tempo sozinho e acabou 
por se tornar amigo de Franco, que era sempre 
castigado. Por vingança, Franco resolve jogar lascas de 
vidros na piscina, e Sérgio observa tudo. Com remorso, 
vai para a capela rezar. Não acontece nada com os 
alunos, mas Sérgio acaba sendo castigado por ter dito 
que estava colhendo no jardim de noite, na hora em que 
Franco jogou as lascas. O diretor chama então Franco e 
Sérgio de peraltas na frente de todos. 

Sérgio aproxima-se então de Barreto, um amigo beato, 
e conversa sobre Deus e o temor a ele. Influenciado por 
Barreto, Sérgio reza, faz jejum, mas mesmo assim tira 
nota baixa. Revolta-se contra Deus. Após o afastamento 
de Barreto, decide seguir sozinho e almeja o cargo de 
vigilante, pois assim não precisaria da ajuda de Deus 
ou de amigo algum. Nesse momento, um jardineiro 
do Ateneu mata outro funcionário por uma briga em 
razão de Ângela. Bento Alves imobiliza o assassino no 
momento de fuga. Os dois tornam-se amigos íntimos 
e inseparáveis; leem juntos poesias, livros, histórias. 
Chegam as férias e Bento vai visitar Sérgio em sua 
casa. Após a volta às aulas, os dois brigam, sem motivo 
algum. Porém, no calor da briga, Sérgio acaba por 
agredir também o diretor. Bento sai do Ateneu.

Sérgio conhece então Egbert, intitulado pelo narrador 
como seu único amigo verdadeiro, uma vez que era 
uma amizade sem interesses, apenas alicerçada em 
admirações sinceras. Egbert sempre tirava boas notas, 
e por essa razão foi convidado junto com Sérgio para um 
jantar na casa de Aristarco. Nesse jantar, D. Ema estava 
lá e Sérgio recebeu muitas carícias dela, reafirmando um 
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amor platônico. Após esse acontecimento, ele sente-se 
homem e resolve se afastar de Egbert. Paralelamente, 
Franco morre de uma doença misteriosa, ocasionada 
por maus tratos no colégio.

Há então na escola uma solenidade onde o Aristarco 
recebe um busto em cobre. Dividido entre o orgulho 
e uma competição com o busto, Aristarco o recebe 
orgulhosamente. Porém, no desfecho do livro, acontece 
um incêndio, provavelmente provocado por Américo e 
a escola tem o seu fim. Sérgio fica na casa do diretor 
recebendo carinhos de D. Ema.

CONTEXTO

Sobre o autor 

Raul Pompéia nasceu em 1863 em Angra dos Reis e 
ainda criança mudou-se para a cidade do Rio de Janeiro. 
Ingressou no internato Colégio Abílio e terminou seus 
estudos secundários no Colégio Pedro II. Formou-se em 
Direito e foi nomeado diretor da Biblioteca Nacional. Foi 
demitido do cargo em 1895 por desacato ao Presidente 
da República. No mesmo ano, suicidou-se na frente 
de sua mãe. Além de romances, escreveu também 
contos (Microscópicos,  1881) e poemas (Canções sem 
Metro,1900). 

Importância do livro

Apesar de muitos estudiosos questionarem, a obra 
atualmente é enquadrada no movimento do Realismo, 
e é uma das obras mais importantes desse movimento, 
se destacando pelas suas singularidades, dentre 
elas, a presença de um narrador que possui emoções 
guardadas e a expressa através de uma descrição 
memorialista. 

Período histórico

O século XIX foi marcado pela falsa estruturação do 
sistema educacional brasileiro, principalmente dos 
colégios internos frequentados pelos filhos da elite. 
Internatos onde a educação era impregnada de modelos 
severos e regimes autoritários, onde a educação moral 
rígida era vista como objetivo final da escola.

ANÁLISE

O narrador da obra O Ateneu é um narrador adulto que 
, sendo personagem enquanto criança, passou dois 
anos de sua infância no internato. Aproximando-se da 
história pessoal de vida do seu autor, Raul Pompéia, 
podemos afirmar que essa obra possui traços de 
pessoalidade do autor e de identificação. Ao narrar os 
fatos passados enquanto adulto, o narrador é emotivo 
e através de sua memória, expressa percepções e 
análises sobre os personagens de sua ruim estadia no 
internato. Há um distanciamento de idade, onde os 
sentimentos do adulto muitas vezes se confundem com 
as inseguranças da criança, porém há valores e críticas 
à sociedade que são provenientes às percepções de um 
adulto. A descrição que acompanha o narrador é uma 
descrição permeada de críticas à sociedade, ao modelo 
de internatos existentes no século XIX.

O livro não possui um enredo preenchido por 
acontecimentos inusitados, intrigas, ações, romances 
como é de se esperar das obras que conhecemos. 
Pode-se até afirmar que ele não possui enredo. O que 
acontece no livro são análises acerca dos alunos e da 
escola, críticas e impressões que são detalhadas no 
livro com características até mesmo científicas, ou 
psicológicas. Sendo assim, apesar de ser enquadrada 
no movimento de Realismo – Naturalismo, o livro possui 
traços do expressionismo, impressionismo, simbolismo, 
dentre outros. Diferente das obras pertencentes ao 
Realismo, O Ateneu não possui uma objetividade e uma 
imparcialidade. Até mesmo porque sendo o narrador 
também personagem, isso não seria possível. Como 
uma característica do Naturalismo, também há no 
livro um instinto para a homossexualidade, em que 
Sérgio nas suas relações de amizades com seus amigos 
meninos, descreve-os com uma relação íntima e uma 
intenção amorosa.

O livro possui como subtítulo a irônica frase “Crônicas 
de saudades”. Além do livro não ser composto por 
crônicas, o narrador demonstra ter recordações ruins, 
de raiva e vingança, bem longe do sentimento de 
saudade. Através dos castigos narrados, dos maus 
tratos, da hipocrisia, o narrador faz uma crítica à 
sociedade que, como no Ateneu, vence sempre o mais 
forte e os fracos procuram protetores. Porém, não os 
encontrando, acabam por sofrer com as injustiças do 
sistema.

PERSONAGENS

Sérgio  – narrador-personagem, alter ego de Raul 
Pompéia. Escreve sobre suas memórias da época em 
que estudava no internato Ateneu com o intuito de 
resgatar sua identidade.

Aristarco Argolo de Ramos, o Caranguejola – diretor do 
internato Ateneu. É a semelhança do educador Abílio 
César Borges, dono do Colégio Abílio, onde o próprio 
Raul estudou.

D. Ema – esposa de Aristarco. Anagrama da palavra mãe. 
Nesse personagem percebe-se a alusão ao complexo de 
Édipo, visto que o menino transfere o sentimento que 
tinha pela mãe para d. Ema; ao mesmo tempo que tem 
atração pela mulher do diretor.

Dr. Cláudio  – admirado pelo narrador-personagem 
figura o intelectual na obra.

Egbert  – verdadeira amizade de Sérgio, mas, após as 
férias se arrefeceu. O narrador-personagem filosofa ao 
lembrar-se dessa amizade.

Ângela – funcionária do internato, desperta nos alunos 
a sexualidade. É retratada pelo narrador como “fêmea”.

Sanches – garoto mais velho que Sérgio, representa a 
intimidação e o abuso sobre os mais novos.

Bento Alves  – ao se referir sobre esse colega, 
Sérgio descreve uma amizade que se aproxima do 
homossexualismo.
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O pagador 
de Promessa

• Dias Gomes •

Em  O Pagador  de Promessas, Alfredo Dias Gomes faz 
uma crítica contundente à realidade social brasileira. 
Através de seus personagens, o escritor ilustra cada 
segmento de nossa sociedade: a igreja, a política, a 
imprensa, o comércio. Aqui, porém, a ideia é falar sobre 
o conflito central desta história: a questão religiosa.

No texto teatral de Dias Gomes, o enfrentamento 
religioso ocorre entre Zé –do- Burro e Padre Olavo. O 
primeiro representa o homem de fé, devoto; o segundo 
representa a igreja católica, a religião oficializada. O 
conflito de fé entre os dois resume-se no fato de Zé do- 
Burro não corresponder às expectativas do que a igreja 
espera de seus fiéis.

Para um entendimento mais demarcador da questão, 
é preciso que tenhamos um conhecimento de nossa 
formação como país. Voltando aos primórdios de nossa 
história, veremos que tanto Zé –do- Burro quanto 
Padre Olavo apresentam-se como “produtos” de uma 
colonização portuguesa que sofre influências de outras 
culturas (Sérgio Buarque de Holanda).

A partir do momento que os portugueses colonizam o 
Brasil, o catolicismo torna-se a religião oficial. A religião 
católica ganhará mais força com os padres jesuítas 
(portugueses e espanhóis) que vêm catequizar os índios 
e a população. Ao mesmo tempo, começamos sofrer a 
influência dos cultos africanos advindos dos negros 
escravizados em solos brasileiros. Ao passo que a religião 
católica preocupa-se em catequizar a população, os 
negros fazem o movimento de autopreservação de 
sua religiosidade: praticam às escondidas sua fé, como 
maneira de conquistar a liberdade e também como 
forma de conservar sua cultura.

É preciso lembrar que o discurso católico, na maioria 
das vezes, era de difícil compreensão, logo muitas 

pessoas da sociedade não encontravam identificação 
com esse culto. Essas pessoas acabavam buscando 
formas de vivenciar sua fé de maneira mais popular 
e participante, recorrendo, muitas vezes, à prática do 
candomblé.

Essa tendência, com o passar dos anos, vai ganhando 
maiores proporções, principalmente em lugares de 
grande concentração de população negra. No texto de 
Dias Gomes, esse lugar chama-se Bahia. Isso fica bem 
ilustrado no seguinte diálogo entre Zé- do- Burro e 
Padre Olavo:

 Zé- Foi então que comadre Miúda me lembrou: porque 
eu não ia no candomblé de Maria Iansan? 
Padre- Candomblé? 
Zé- Sim, é um candomblé que tem duas léguas adiante 
da minha roça. Eu sei que seu vigário vai ralhar comigo. 
Eu também nunca fui muito de frequentar terreiro de 
candomblé. Mas o pobre Nicolau estava morrendo… 

Contei para a Mãe-de-Santo o meu caso. Ela disse 
que era mesmo com Iansan, dona dos raios e das 
trovoadas… Por ela eu devia fazer uma obrigação, quer 
dizer: uma promessa. E eu me lembrei então que Iansan 
é Santa Bárbara e prometi que se Nicolau ficasse bom 
eu carregava uma cruz de madeira de minha roça até a 
igreja dela, no dia de sua festa, uma cruz pesada como 
a de Cristo. 

Padre- Tão pesada como a de Cristo. O senhor prometeu 
isso a … 
Zé- Santa Bárbara. 
Padre- A Iansan! 
(páginas 37/38)

Em sua fé inocente de caráter sentimental, o 
personagem faz promessa a Santa Bárbara em um 
terreiro, pois na capela da roça não havia uma imagem 
da santa. Essa fé, ligada à simbologia da imagem, é 
outra característica histórica de nossa formação. Em 
nosso país ocorreu uma necessidade de aproximação 
entre o divino e o povo . No capítulo O Homem Cordial 
do livro Raízes do Brasil lemos:

Surge um sentimento religioso mais humano e 
singelo. Cada casa quer ter sua própria capela, onde 
os moradores se ajoelham ante o padroeiro protetor. 
Cristo. Nossa Senhora e os santos já não aparecem como 
entes privilegiados e eximidos de qualquer sentimento 
humano.

  Assim, Zé- do -Burro representa muitos fiéis que têm 
uma relação com santos e imagens, dando a impressão 
de uma proximidade com Deus. Em  O Pagador  de 
Promessas, no entanto, a premissa está além disso. Zé 
–do- Burro não representa apenas o homem de fé, tal 
personagem simboliza também o que chamamos de 
sincretismo religioso. Esse homem é a personificação da 
fé católica misturada com elementos do culto africano, 
enquanto Padre Olavo é o representante rígido da 
igreja, lembrando os clérigos dos tempos palacianos 
que tornavam Deus um ente inatingível.
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Em  O Pagador  de Promessas, a ordem do estado é 
representada por Secreta e o Delegado, que não se 
interessam em ouvir as explicações do devoto. Para 
eles, Zé é um agitador que está perturbando a ordem 
da sociedade. Lê-se:

Delegado- O Padre disse que ele ameaçou invadir a 
igreja. Pediu garantias. 
Secreta- Eu mesmo ouvi ele dizer que ia jogar uma 
bomba. Todo mundo aqui é testemunha!… 
Delegado- Se ele reagir, pior pra ele. Não estou 
disposto a perder tempo e conheço de sobra esses 
tipos. Só se entregam mesmo é à bala. 
( página 95)

Percebemos nessa passagem como os interesses da 
igreja, assim como os do estado, ainda são comuns um ao 
outro. Em uma sociedade corrompida, onde até mesmo 
a igreja compactua com o estado em prol de interesses 
próprios, torna-se impossível visualizar a presença de 
um homem simples, sem interesses, um homem que 
pretende apenas pagar uma promessa. Dias Gomes 
mostra como todos nós estamos “contaminados” pela 
ideia de que em tudo há uma segunda intenção.

Zé-do-Burro, no decorrer de sua trajetória, percebe 
que é vítima de uma sociedade que pensa apenas 
em suas próprias   benesses. O personagem passa por 
aquela etapa que, na Poética de Aristóteles, chama-se 
reconhecimento: “passagem do ignorar ao conhecer, 
que se faz para a amizade ou inimizade das personagens 
que estão destinadas para a dita ou para a desdita”.

Assim, nosso personagem tem como destino a desdita, 
reconhece os fatos tarde demais. Não encontra em 
Padre Olavo a amizade, mas sim a inimizade. Por sua 
vez, Padre Olavo configura o homem religioso que 
não cumpre o seu papel, o padre iguala-se àqueles 
que acreditam que as pessoas agem de má fé. Se 
analisarmos criticamente, o padre não “interrompe” 
o homem somente por que ele se envolveu em “cultos 
fetichistas”, o padre está barrando um homem que, 
supostamente, possa representar um perigo às regras 
pré-estabelecidas da sociedade.

Toda essa intolerância atinge seu ápice com um fim 
trágico, aquilo que Aristóteles define como catástrofe. “A 
catástrofe é uma ação perniciosa e dolorosa, como são 
as mortes em cena, as dores veementes, os ferimentos e 
mais casos semelhantes”. Em O Pagador de Promessas, 
a morte de Zé-do-Burro ocorre assim:

 Fica apenas Zé-do-Burro no meio da praça, com as 
mãos sobre o ventre. Ele dá ainda um passo em direção 
à igreja e cai morto…

Padre- Virgem Santíssima! 
Delegado- Vamos buscar reforço. 
O padre desce os degraus da igreja, em direção do corpo 
de Zé-do-Burro. 
Rosa- Não chegue perto! 
Padre- Queria encomendar a alma dele… 
Rosa- Encomendar a quem? Ao demônio? 
(página 97)

Em nome da fé “verdadeira”, Padre Olavo tenta impedir 
que Zé- do- Burro cumpra sua promessa. Arma-se um 
tumulto na praça da cidade, em frente às escadarias da 
igreja de Santa Bárbara. Nessa movimentação, vários 
personagens aparecem, entre eles se destaca Minha 
Tia, figurando o candomblé.

Com isso, é possível dizer, portanto, que Dias Gomes 
expõe a fé em três níveis. O catolicismo rígido, o 
sincretismo e o candomblé. Se pela fé católica de 
Padre Olavo, Zé não encontra a acolhida esperada, é 
justamente no candomblé, sobre o olhar de Minha Tia, 
que o devoto encontra a tolerância:

Minha Tia- Meu filho, eu sou ‘Ekédi’ no candomblé da 
Menininha. Mais logo o terreiro está em festa. Você fez 
obrigação pra Iansan, Iansan está lá pra receber! 
Zé- Como? 
Minha Tia- Eu levo você lá! Você leva a cruz e a santa 
recebe! Você fica em paz com ela! 
Zé- Iansan… 
Minha Tia- Foi ela quem lhe atendeu!… 
Zé- Não. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. 
(página 59).

 Ao contrário da igreja católica, Minha Tia simboliza a 
acolhida do candomblé a um homem que pretende 
pagar sua promessa. O candomblé surge como um 
culto que não vê nenhuma incompatibilidade entre 
ideologias religiosas. O culto afro-brasileiro desperta 
no texto como uma religião que tolera as diferenças. 
A proposta só não é aceita por Zé-do-Burro por um 
simples motivo: além de homem de fé, Zé-do-Burro é 
um homem de palavra.

Com a intenção de cumprir sua promessa, o devoto 
é interpretado erroneamente pelas pessoas que 
acompanham sua angústia. Uns acreditam que Zé queira 
tornar-se um messias; outros acreditam que ele seja um 
agitador almejando um cargo político; enquanto outros 
creem que Zé-do-Burro seja um comunista que queira 
insuflar a ideia da reforma agrária.

Todos esses elementos significam um risco para o 
meio social. Tanto a igreja quanto o estado temem 
qualquer coisa ou pessoa que possa “desestabilizar” 
o   andamento padrão da sociedade. Sabemos que a 
igreja e o estado mantêm uma boa relação. O estado 
brasileiro acredita que a igreja católica seja uma força de 
apoio para a conservação da ordem constituída. Sendo 
assim, Padre Olavo não defende apenas a questão 
religiosa, defende também os interesses políticos do 
estado. Segundo o sociólogo Thales de Azevedo:

O prestígio da igreja católica, sua hegemonia religiosa e 
ética, seus privilégios e imunidades – heranças do tempo 
da união com o estado – são amparados pelo último 
em compensação pelo apoio moral que procura nas 
instituições eclesiais; essa interdependência consolidou-
se nos últimos cinqüenta anos, e parece que, ameaçada 
embora por desconfianças correntes, está longe de 
romper-se. O estado ainda hoje pretende disciplinar, 
corrigir e orientar a igreja e sua hierarquia, quando estas 
lhe parecem dissociadas da ideologia social e política 
oficial.
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Uma menina 
está perdida 

no seu século à 
procura do pai 

• Gonçalo M. Tavares •

instrutores: Amanda Machado Sorgi (Literatura)

“Uma menina está perdida no seu século à procura do 
pai” é romance publicado em 2014 pelo autor português 
Gonçalo Manuel de Albuquerque Tavares (assinado 
como Gonçalo M. Tavares). 

Tavares nasceu em Luanda, na Angola, mas com dois 
anos de idade se mudou para Portugal, adquirindo 
a nacionalidade portuguesa. Publicou sua primeira 
obra em 2001, intitulada “Livro da dança”, sendo seus 
trabalhos mais conhecidos “Uma menina está perdida...” 
(2014) e “Jerusalém” (2006).

É considerado, atualmente, ainda que jovem, um 
dos principais nomes da Literatura contemporânea 
portuguesa, com mais de vinte romances 
publicados. Sobre o trabalho do autor, José 
Saramago, no prefácio de um dos livros de Tavares, 
declarou: «Gonçalo M. Tavares não tem o direito de 
escrever tão bem apenas aos 35 anos: dá vontade 
de lhe bater!».

A obra em estudo se passa na Europa, no pós-segunda 
guerra mundial, sendo composta por quinze capítulos, 
preenchidos por vários subcapítulos. O nome do livro, 
ao trazer a personagem “perdida no seu século”, já nos 
mostra que a perda não é espacial – e sim temporal, 
histórica. 

O livro se inicia com o encontro das duas personagens 
principais que acompanharão o leitor durante todo 
o livro, Hanna e Marius, em meio aos escombros e 
desamparo social e psicológico em que estava imersa a 
Europa ao término da guerra.

A narração curiosamente se altera entre o narrador 
em terceira pessoa e o próprio Marius, que por vezes 
assume a condução do livro. Não há qualquer aviso 

O homem consegue cumprir sua promessa depois 
de morto. Os capoeiras carregam-no sobre a cruz 
para o interior da igreja. Padre Olavo, consciente de 
sua intransigência, retira-se. No fim, como elemento 
altamente significativo, Iansan manifesta-se através de 
uma trovoada.

Dias Gomes encerra seu texto elevando o culto africano 
e criticando a postura da igreja. Não é à toa que ao 
fim, a única personagem que permanece em cena seja 
Minha Tia, concluindo: “Êparrei minha mãe!”

Crítica

A peça de Dias Gomes tem nítidos propósitos de 
evidenciar certas questões socioculturais da vida 
brasileira, em detrimento do aprofundamento 
psicológico de seus personagens. Assim, ganha força 
no drama a visão crítica quanto:

a) à intolerância da Igreja católica, personificada no 
autoritarismo do Padre Olavo e na insensibilidade do 
Monsenhor convocado a resolver o problema; 

b) à incapacidade das autoridades que representam o 
Estado - no episódio, a polícia - de lidar com questões 
multiculturais, transformando um caso de diferença 
cultural em um caso policial; 

c) à voracidade inescrupulosa da imprensa, simbolizada 
no Repórter, um perfeito mau-caráter, completamente 
desinteressado no drama do protagonista, mas muito 
interessado na repercussão que a história pode ter; 

d) ao grande fosso que separa, ainda, o Brasil urbano 
do Brasil rural: Zé do Burro não consegue compreender 
por que lhe tentam impedir de cumprir sua promessa; 
os padres, a polícia, a imprensa não conseguem 
compreender quem é Zé do Burro, sua origem ingênua, 
com outros códigos culturais, outras posturas. Além 
disso, a peça mostra as variadas facetas populares: 
o gigolô esperto, a vendedora de quitutes, o poeta 
improvisador, os capoeiristas. O final simbólico aponta 
em duas direções. Em primeiro lugar, a morte do Zé do 
Burro é o fim inevitável para o choque cultural violento 
que se opera na peça: ninguém, entre as autoridades 
da cidade grande, é capaz de assimilar o sincretismo 
religioso tão característico de grandes camadas 
sociais no Brasil, especialmente no interior nordestino. 
Em segundo lugar, a entrada dos capoeiristas na 
igreja, carregando a cruz com o corpo, sinaliza o 
rechaço à inutilidade daquela morte: os populares 
compreenderam o gesto de Zé do Burro.
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As demais personagens que aparecem no decorrer do 
livro – como o fotografo Josef Berman, o ativista Fried 
Stamm, o antiquário Vitrius, os hoteleiros Raffaela 
e Moebius, o velho Terezin e o artista Agam Josh, 
também nos mostram diferentes perspectivas de vida 
e diferentes formas de lidar com a guerra e com o seu 
término.

Tratam-se de personagens caricatas, com características 
e hábitos extremamente peculiares, que revelam o 
estado de consternação em que a guerra deixou a 
Europa – são pessoas comuns, cada uma delas lidando 
com o desalento e com a retomada da vida após a 
guerra ao seu modo.

Essas personagens, ao contrário de Hanna e de Marius, 
têm aparições pontuais no livro, à medida que vão 
cruzando o caminho das personagens principais. Mas é 
o encontro com estas personagens que forma o enredo 
da obra – ao mesmo passo em que Marius e Hanna se 
unem cada vez mais, na procura de Hanna e na fuga de 
Marius. 

É importante destacar que o papel de Hanna se 
torna essencial nesse particular: a presença fácil da 
menina, sua ingenuidade e simpatia conquistam 
não só Marius, mas todas as personagens secundárias 
do livro, que dividem seus segredos, angústias e 
experiências com a menina. As personagens, assim, 
ao contato com Hanna, exprimem as lembranças 
reprimidas da guerra.

É o que acontece, por exemplo, com a hoteleira 
judia Raffaela, que se sente tocada por Hanna:

“A dona do hotel fazia companhia a Hanna, que 
claramente gostava dela. A mulher chamava-se Raffaela 
e tinha paciência para ficar horas a jogar um estranho 
jogo de cartas que só Hanna parecia saber as regras – 
regras que iam mudando a cada jogada. Raffaela ria às 
gargalhadas com algumas expressões e brincadeiras de 
Hanna. (...) Hanna em poucos dias fora, pois, como que 
adoptada pelo hotel, tanto por Raffaela, que se assumia 
como protetora, como por Moebius, sempre mais 
distante, mas que partilhava os instintos cuidadosos da 
mulher”. (p. 91/92).

Na presença de Hanna, as pessoas se colocam em 
estado de alegria, como se a mera presença da menina 
propiciasse uma suspensão do entendimento das 
coisas (até pela dificuldade de entendimento de Hanna) 
e permitisse a criação de um espaço leve, em oposição 
à dureza da realidade do pós-guerra, no qual ganha 
espaço a afetividade e a conversa e, enfim, a abertura.

É nessa abertura que se constrói a obra.

Após o encontro entre as ruínas, tocado pelo abandono 
de Hanna, Marius a leva até um café, onde pede 
um pedaço de bolo para a menina. Ali os dois têm a 
primeira experiência que os ligará de forma indelével 
até o final do livro. É o momento em que a primeira 
personagem secundária nos é apresentada: trata-
se do fotógrafo Josef Berman.

sobre a mudança do ponto de vista e, de repente, o 
leitor se vê guiado por Marius. 

O objetivo dessa mudança abrupta e recorrente de 
pontos de vista parece ser, justamente, provocar 
o estranhamento. O livro em si busca causar o 
estranhamento no leitor – a narrativa não é lógica, não 
segue o óbvio. Trata-se de recurso de provocação do 
leitor, de imersão do leitor na vida de Hanna e de Marius 
e de espelhamento do próprio estranhamento causado 
pelo contexto histórico do pós-guerra.

 Hanna é uma menina de 14 anos, com síndrome de 
Down – doença denominada pelo autor como “trissomia 
21”, em razão da alteração genética que acarreta a 
síndrome de Down – presença de três, e não apenas 
dois cromossomos na dupla 21 do genoma humano.

A menina é apresentada como “à procura de seu pai”, 
perambulando sozinha pelas ruínas, sem nenhum bem 
material, à exceção de uma caixa de papelão repleta de 
fichas de cartolina.

Em cada ficha, há datilografada uma etapa de 
aprendizado para crianças com trissomia 21. A primeira 
ficha ensina Hanna a se apresentar. 

É por meio das instruções presentes nesta ficha 
que Hanna se apresenta a Marius, personagem que 
também nos é mostrada perambulando pelas ruínas do 
pós-guerra:

“Nas mãos [Hanna] tinha uma cartolina. Marius 
esqueceu-se da sua pressa e aproximou-se. Ela 
sorriu e passou-lhe a cartolina para as mãos. Estava 
dactilografada:

 “FORNECER OS SEUS DADOS PESSOAIS

 1 – Dizer o primeiro nome

 2 – Dizer se é rapaz ou rapariga

 3 – Dizer o nome completo

 4 – Dizer o nome dos pais e irmãos

 5 – Dizer a morada

 6 – Dizer em que escola anda

 7 – Dizer a idade

 8 – Dizer o dia e o mês de aniversário

 9 – Dizer a cor dos olhos e do cabelo”.(p.11).

No encontro de Hanna e Marius, portanto, temos o 
encontro de dois mundos, de duas experiências diversas 
com a guerra e também com o seu fim: a perspectiva 
de Hanna, jovem com síndrome de Down que procura 
pelo pai, marcada pela inocência, amabilidade e pelo 
sorriso fácil, e a perspectiva de Marius, homem adulto, 
solitário, misterioso, que é retratado pelo autor como 
uma pessoa em fuga – sem que se explicite bem para 
onde ou de quê.
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aparecerá em diversas outras personagens:

“Estamos a tentar avisar as pessoas, é essa a nossa 
função. Trata-se de fazer com que elas não se esqueçam, 
não se imobilizem mentalmente, mas para isso é 
necessário pará-las, primeiro, fisicamente. (...) Trata-se, 
primeiro, de fazer com que o que aí esta rode a cabeça 
para trás (...) e, de repente, é chamado pelo nome, e 
como que acorda, subitamente, e volta-se para trás 
para ver quem o chamou. (...) Trata-se apenas disso, 
por agora, consegue perceber? Mas talvez em breve 
muitos daqueles que forem chamados pelo nome se 
encontrem no mesmo espaço, com o mesmo objetivo. 
E nessa altura não será fácil manter a ordem, tenho 
certeza”. (p. 37).

Chegando em Berlim, Hanna e Marius se hospedam em 
um hotel sem nome, mantido pelos judeus Raffaela e 
Moebius.

Se o hotel não possui nome, os nomes dados aos 
quartos são eloquentes. Cada quarto é nomeado em 
memória de um campo de concentração judeu:

“Olhei de novo para a placa de madeira. Não havia 
qualquer dúvida. O que estava escrito na placa de 
madeira era AUSCHWITZ. 

 – Este é o nome do quarto?

 – Sim – respondeu ela.

 – Não tem outro quarto?

 –Temos outro quarto vago. E com duas camas. 
Mas se é questão do nome não ajuda muito.

E afastou-se para eu poder ver atrás dela o mapa 
dos quartos. Todos tinham o nome de um campo de 
concentração: TREBLINKA, DACHAU, MAUTHASEN-GUSEN.

Marius pensou em várias coisas ao mesmo tempo. 
Teve o impulso de virar as costas de imediato e de tirar 
Hanna dali, mas não o fez.

 – Por que fazem isso?

 – Porque podemos – respondeu a senhora, 
secamente – Somos judeus.” (p.53).

A ironia presente no hotel é gritante: hoteleiros judeus 
escolheram nomear seus quartos de hotel – local que, 
em tese, deve ser um descanso para os hóspedes -, com 
os nomes dos maiores pesadelos judeus.

E o hotel, que reúne o conjunto de todos os campos de 
concentração, não possui nome: o holocausto judeu é, 
pois, inclassificável – o terror nos deixa mudos.

Perceba que Raffaela e Moebius, ao assim proceder, se 
alinham com aquilo que é defendido por Fried Stamm, 
o ativista: as pessoas não podem se esquecer da guerra.

Moebius, na ânsia de não esquecer, carrega o holocausto 
judeu não apenas na memória e em seu hotel, mas 
também em seu corpo:

Josef se declara “fotografo de animais” e mostra a 
Hanna e Marius um álbum de fotografia de pessoas com 
deficiência, no qual as fotos são tiradas em número de 
três, uma de cada perfil e uma de frente (tal qual se faz 
com presidiários).

Implicitamente, percebe-se que Josef reage com 
estranheza à deficiência, pensando que deve 
fotografá-la como faz com os animais e do modo 
como se fotografam presidiários, que, pela reclusão, 
são pessoas desajustadas com relação à sociedade, 
mantidas afastadas do convívio social.

Nesse momento, Marius se sente no dever de proteger 
Hanna e rapidamente leva a menina para longe do 
fotógrafo. É o primeiro dos atos paternais que Marius 
terá com relação à Hanna durante todo o livro, 
marcando o início da proximidade entre os dois.

Inclusive, posteriormente, mais ao final do livro, Josef 
Berman reaparece, insistindo em fotografar Hanna, 
momento em que Marius o agride fisicamente a fim de 
impedir que isso aconteça:

“Josef Berman se pergunta se pode sentar-se; não 
respondo e levanto-me. Não percebo porque reage 
assim, murmura Josef Berman, só queria tirar uma 
fotografia, é importante pra mim e pra ela não tem 
importância nenhuma – diz. (...) Eu e Josef Berman 
entramos na casa de banho do café. Empurro-o para o 
fundo, depois de novo para outra porta, um soco, ele 
reage, dou outro soco, outro, depois outro, a máquina, 
depois outro soco, e está tudo, é agora, não há mais 
nada, um soco, máquina na cabeça, e um soco, outro, 
a garganta, e as pancadas sucessivas, sem parar, como 
se não existisse um final, e de novo, até ao fim, e depois 
ainda, e ainda mais. (p. 215)”

Voltando ao início do livro, após o primeiro 
encontro com Berman, Marius não consegue 
mais abandonar Hanna à própria sorte. Tenta, 
então, localizar algum lugar a que possa confiar 
Hanna – em vão. Não encontra nenhum rastro 
do pai da menina e Hanna não é reconhecida 
em nenhuma das instituições para deficientes 
da cidade.

Decide, então, acompanhar a menina na busca pelo 
pai:

 “ – Onde podemos procurar o teu pai?

 – Blim – respondeu Hanna.

 – O teu pai está em Berlim? É de Berlim?

 – Belim – respondeu Hanna.” (p. 26).

Partem os dois, assim, para Berlim.

No caminho, encontram o ativista Fried Stamm, que 
lhes conta sua história. Fried aparece enquanto a 
voz da revolução e o grito silencioso da insatisfação 
com o mundo instaurado pela guerra. É a primeira 
personagem que traz a importância da memória 
da guerra, a importância de não esquecer, que 
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Folheei um maço enorme de folhas. Ali estava:

157668, 157670, 157672, 157674, 157676,....

 - O que é isto? – perguntei.

 – Em parte minha salvação – disse Vitrius a rir-se 
–, mas se quiser pode considera-lo um passatempo.

 (...)

 – Não há qualquer objetivo numa corrida de 
resistência – disse Vitriuus, de súbito, como se tivesse 
finalmente encontrado a frase. Isto é uma corrida de 
resistência. Trata-se de resistir – insistiu – não há mais 
nada” (p. 103/107).

Estas são algumas das personagens que cruzam o 
caminho de Hanna e Marius, enquanto estes “procuram 
pelo pai de Hanna”.

Nesse particular, necessário refletir que a “busca pelo 
pai de Hanna”, que no começo do livro se trata de uma 
busca real, que provoca o transferimento de Hanna e 
Marius para Berlim, passa a ser um pretexto para a 
caminhada das personagens e para a aproximação de 
Hanna e Marius.

O papel da figura do pai de Hanna não é esclarecido 
totalmente pelo autor. Fica para a reflexão do leitor. 
Sobre o tema, talvez necessário pensar sobre o nome 
dado por Tavares a sua personagem. “Hanna” é nome 
de origem hebraica, presente na Torá, livro central 
do judaísmo, o que indica uma possível ascendência 
judaica da personagem. 

Embora isso não seja claramente afirmado por Tavares 
na obra, é possível concluir que o pai de Hanna fosse 
judeu e talvez tivesse sido vítima do holocausto, não 
havendo mais a figura de um pai vivo a ser procurado. 
Em contraposição a isso, temos mais uma vez o nome 
“Hanna”, que significa, na tradição hebraica, “vida”.

Nessa linha, temos a orientação que foi passada para 
Hanna de não falar jamais sobre o pai ou sobre o 
paradeiro do pai, o que também indica se tratar de um 
judeu em fuga:

“Lembrei-me das diversas vezes em que lhe havia 
perguntado pelo nome do pai e de como ela, 
invariavelmente, respondia que se dissesse o nome do 
pai lhe arrancariam os olhos e a língua.” (p. 59).

Outra análise possível é concluir que a busca pelo pai 
de Hanna se encerra quando a menina encontra Marius. 
Em diversos momentos do livro Marius assume traços 
paternais para com a menina, como nos trechos:

“Com um braço empurrei a porta toda para trás, Hanna 
entrou logo no quarto com rapidez como fazia sempre. 
O quarto tinha duas camas – uma maior, que seria a de 
Hanna, e outra, que seria pra mim, mais pequena, mas 
com aspecto confortável” (p. 55).

“E eu, sem saber bem porquê, até porque nunca 
antes o tinha feito, pus a minha mao por cima da mao 

“Num gesto súbito, Moebius levantou a camisola 
interior e, virando, mostrou-me as suas costas que 
à primeira vista estavam completamente riscadas, 
parecendo gatanhufos feitos por crianças. Como 
um muro vandalizado, as costas tinham a superfície 
totalmente preenchida por tinta. (...) A proximidade 
tornou, então, claro que não estava perante uma 
vandalizaçao desorganizada de uma parte do corpo 
de Moebius, mas, pelo contrário, prante uma série de 
palavras (...) não propriamente palavras, no plural, 
mas, sim, uma única palavra, repetida, em dezenas e 
dezenas de línguas: a palavra “judeu”. (...) Nem depois 
de eu morrer isso vai sair – disse Moebius, entre a ironia 
e uma qualquer convicção estranha e desajustada.” (p. 
135).

No hotel, Hanna e Marius conhecem também o “velho 
Terezin”, assim chamado por estar há muito tempo 
hospedado no quarto “Terezin”.

Também ele se empenha em não esquecer. O “velho 
Terezin” conta para Hanna e Marius a história dos “Sete 
Séculos XX”:

“Havia, espalhados pelo mundo, sete homens, sete 
judeus, que tinham memorizado, sem qualquer falha, 
toda a História do Século XX. Com factos, disse Terezin, 
com datas concretas, tentando eliminar qualquer 
interpretação ou julgamento. Esses sete homens – 
explicou Terezin – memorizaram o mesmo texto; são 
homens-memória cuja única função – além de tentarem 
continuar vivos – é a de não esquecer um único dado, 
uma única linha. Como é evidente, o que memorizaram 
tem a ver, directa ou indirectamente, com a nossa 
história particular, a dos Judeus.” (p. 186).

Os “Sete Séculos XX”, portanto, são responsáveis por 
não esquecer a História judia. Cabe a eles garantir que 
o relato histórico não seja alterado, que a verdadeira 
história dos judeus não se perca. Cabe a eles lembrar.

Outra personagem que merece destaque é o antiquário 
Vitrius, que possui a sua loja de antiguidades no topo de 
estabelecimento quase que completamente destruído 
pela guerra. 

Vitrius também cultiva o ato de recordar, por meio de 
tradição há muito iniciada por seus ascendentes, seu 
passatempo, sua salvação, sua forma de resistência:

“O que era aquilo? Bem, era simples: eram números, 
números, números. M olhar mais atento revela que 
era uma sequencia de números – uma sequencia de 
números pares. Na primeira página, que já havíamos 
virado, numa folha claramente de idade provecta, já 
muito amarelada, estava escrito, com uma letra firme, 
uma data (ainda de outro século); era o início, digamos, 
dos trabalhos, um início quase infantil:

 2, 4, 6, 8

 – Foi o meu bisavó quem começou isto. Tornou-se 
uma tradição de família. Passou para o meu avô, depois 
para o meu pai, e agora para mim.
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estações de comboio, assinaladas com pontos a 
marcador preto, estavam os nomes de várias cidades, 
e debaixo deles uma data: Moscovo (1917), Jerusalém 
(1948), Berlim (1961).

Para Grube esses pontos identificavam os sucessivos 
pontos de gravidade da História. Nessas datas e 
naquelas cidades estava o ponto que concetrava todo 
o peso do mundo. Se algúem quisesse derrubar, pôr 
a História de cabeça para baixo, era ali que teria que 
aplicar o golpe, naquele ponto preciso, no centro de 
gravidade.” (p. 220).

Juntamente com a teoria do centro de gravidade em 
Berlim no pós-guerra, não podemos nos esquecer de 
Fried Stamm, que chamava as pessoas pelo nome, 
provocando-as à Revolução.

O livro se encerra, enfim, com a manifestação de uma 
multidão pelas ruas de Berlim. Não é dito o tema da 
manifestação – mas é possível concluir que se trate de 
uma manifestação pela lembrança, pela memória da 
guerra, pelo não esquecimento das atrocidades, pela 
recordação dos inúmeros judeus exterminados.

Hanna e Marius caem por acaso nessa manifestação. 
Mas não podia ser diferente, eis que seus nomes foram 
“chamados” por Fried Stamm. Na manifestação, Marius 
e Hanna se perdem um do outro – se separam.

Restam, mais uma vez, perdidos na rua, em meio aos 
escombros da guerra.

Só que dessa vez não estão sozinhos – mas sim 
acompanhados de toda uma multidão. Uma multidão 
que não se deixará esquecer.

 “Marius se sentiu estranhamente bem, sentiu 
uma leveza enorme, um apagamento individual que 
o punha tão eufórico que tinha vontade de gritar de 
contentamento, e, aos poucos, o seu pensamento foi-
se concentrando nas pernas, nos seus passos, no brutal 
barulho que milhares e milhares de pernas e sapatos 
faziam, um barulho que lentamente se tornou para 
ele o mais importante, quase já não ouvia os gritos, 
não conseguia ouvir porque estavam no meio, agora 
que sentia que estavam exatamente no meio daquela 
enorme massa, no meio de um barulho tremendo que 
o fazia sentir como que a desparecer, como se já não 
estivesse ali o seu corpo, mas apenas o resto, aquilo 
que pode olhar de fora para o seu corpo (...)e, quase 
sem o sentir, a sua mão começou a distender-se, já 
quase não sentia a mão da pessoa [Hanna] que ele 
tinha a percepção de que ainda estava ao seu lado, 
embora já nem mentalmente a visualizasse; e a mão, 
sentiu Marius, de repente estava livre, sem agarrar 
nada , sem ser agarrada por nada; e ali estava ele, 
sozinho, com as duas mãos livres, com as duas mãos 
disponíveis, no meio de uma enorme massa de gente 
que não parava de avançar e que gritava alto, algo que 
ele não percebia, que palavras eram?, mas que sentia já 
como suas, sentia como indispensáveis, e sim, era isso 
que era preciso gritar; (...) podia fazer tudo, a partir dali, 
mas agora o que era preciso era gritar, e não parar, em 
situação alguma, não parar.” (p. 235).

esquerda dela como quem demonstra um afecto, 
mas na verdade o peso da minha mao estava a dizer 
simplesmente AGORA PARA, JÁ CHEGA, e o peso da 
mao e a interpretação que eu fazia colocavam-me 
pela primeira vez na posição estranha de quem é 
responsável, em parte, pelas proezas, pelos fracassos 
ou desastres que uma outra pessoa provoca. De facto, 
o peso da minha mao colocou-me na posição de que há 
muitos anos fugira, a posição de quem não pode correr 
simplesmente quando for a altura de correr: antes 
disso, tem de olhar para o lado, para outra pessoa, e 
tem de a ajudar a correr ou dar-lhe indicações” (p. 41).

“Marius foi subindo, degrau a degrau, apertando, 
sem disso ter consciência, a mão de Hanna, o que ela 
deverá ter entendido como mais um outro movimento 
protector da parte de Marius e que esse também o terá 
entendido assim; no entanto, o que ali se passava era 
o inverso – Marius, ele sim, protegia-se, encontrava um 
ponto de fuga, orgânico, no que afinal aparentemente 
não podia proteger.”(p. 66).

De todo modo, a busca pelo pai da menina com trissomia 
21 se torna apenas o pretexto para o desenvolvimento 
central do livro.

Sobre esse desenvolvimento, de acordo com o crítico 
português Gonçalo Mira, em  artigo  publicado no 
caderno Ípsolon, do jornal Público, os  “encontros e as 
subsequentes conversas inusitadas que Marius e Hanna 
vão tendo (Hanna sempre como espectadora não-
interveniente) são o verdadeiro enredo do livro, já que 
a busca pelo pai da menina é apenas a desculpa que 
os faz andar de um ponto para o outro. Uma Menina 
Está Perdida… é, por isso, um daqueles romances que 
se podiam quase dividir em contos. Não é o desfecho 
da história que interessa, mas sim as histórias mais 
pequenas contidas no livro. Mas é este artifício, este fio 
narrativo que liga todos os episódios, que o torna uma 
obra maior”.

O acaso – o encontro com as personagens secundárias 
– é que dá ritmo ao livro. Essa relação aparece explicita 
na própria obra:

“Chegara até ali sem qualquer reflexão, como quase 
sempre chegava aos sítios. Tratava-se de avançar, 
de não hesitar; pois disso sim, sempre tivera medo: a 
hesitação aterrorizava-o. O acaso, o que lhe acontecia, 
definia o seu caminho; como se o exterior mandasse 
nele, como se o seu destino estivesse não nele, mas em 
cada pessoa com quem cruzava. Para onde me levarem, 
eu vou.” (p. 210).

O livro se encerra com a consolidação da teoria do 
historiador amigo de Marius, Grube. Para Grube:

“Grube defendera numa conferência que a História 
era como um elemento vivo, que mudava de posição, 
acelerava, diminuía de ritmo, um elemento com peso 
constante – uma massa que de um ponto para outro se 
arrasta ou acelera – mas com um centro de gravidade 
variável. Numa das paredes da casa, como se fossem 
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Melhores 
Contos

• Nélida Piñon • 

Sobre a autora

 • Nasceu em 1937 no Rio de Janeiro;

 • Seus pais são de origem galega (região da 
Galiza, pertencente à Espanha);

 • Formou-se em Jornalismo em 1957 pela PUC 
do Rio de Janeiro;

 • Seu primeiro livro de contos, chamado “Tem-
po das Frutas”, foi publicado em 1966;

 • Realizou carreira acadêmica também fora do 
Brasil, lecionando em universidades do exterior e ten-
do recebido diversos prêmios na área de literatura;

 • Em 1996 torna-se a primeira mulher a ser pre-
sidente da Academia Brasileira de Letras.

Sobre a obra

Dona de uma escrita com vocabulário 
extremamente rico e cheio de construções complexas, 
a obra de Nélida mistura contos de temáticas simples 
– embora ricas – com narrativas que ressaltam a 
sexualidade feminina e quebram tabus de nossa 
sociedade.

Essa coletânea de Miguel Sanches Neto une obras 
de três livros de contos da autora: Tempo das Frutas, 
Sala de Armas e O Calor das Coisas. Podemos separar, 
grosseiramente, os temas abordados por ela da 
seguinte forma:

• Velhice: Breve Flor, Tempo das Frutas;

• Família: Fraternidade, Menino Doente, Finisterre;

• Mulher e sexualidade humana: Aventura Do 
Saber, Rosto Universal, Ave de Paraíso, Cortejo do 
Divino, Colheita, I Love My Husband, O Ilustre Menezes, 
O Sorvete é um Palácio;

• Animais: A Vaca Bojuda, Passeio no Amor, Vida de 
Estimação, Os Mistérios de Eleusis;

• Violência: Miguel e seu Destino, Vestígios;

• Outros temas: A Força do Poço, Oriente Próximo, 
Tarzan e Beijinho.

Contos – resumo comentado

FRATERNIDADE

Inicialmente, o conto relata a história de três 
personagens – uma mãe e seu casal de filhos – que 
fazem de sua propriedade rural uma espécie de 
hospedaria para os viajantes que por ali passam. Na 
primeira página, a autora já retira a vida da mãe, ficando 
a residência sob os cuidados dos jovens. 

A filha, além de cuidar da casa, da horta e das criações, 
também dá continuidade à atividade da mãe de acolher 
os hóspedes em sua cama. Também tem por rotina 
cuidar do irmão, que apresenta certo grau de déficit 
cognitivo e tem como distração correr pela propriedade 
durante as noites. O ato de higienizar o irmão, que não 
possui controle de seus esfíncteres, todas as manhãs, 
ganha detalhada descrição durante a narrativa.

A rotina da casa começa a mudar quando um homem, 
sem procedência conhecida, chega pela madrugada e 
ali se hospeda. Após empanturrar-se com o que ainda 
havia de jantar, recusa a companhia sexual da moça e 
acaba dormindo no mesmo quarto que o irmão dela 
– situação com a qual não estava acostumada. Na 
manhã seguinte, o homem parte, retornando meses 
depois como se nunca tivesse se ausentado. Desta vez, 
o estranho aceita se deitar com a moça, ato que então 
se repete por várias noites. Aparentemente, o hóspede 
traz novos sentimentos e desejos a ela.

Paralelo a isso, surge uma aproximação entre o homem 
e o irmão, que começam a passear juntos pela noite e 
a irem à cidade sozinhos com frequência. O surgimento 
dessa intimidade entre os dois começa a incitar o 
ciúme da irmã, que se sente em segundo plano. O 
irmão também mudara; parecia “mais esclarecido”, 
descobrindo o mundo ao lado de outro homem. 
Certa vez, esbofeteou-a quando ela tentou fazer as 
brincadeiras de costume com ele durante sua higiene. 
Transtornada, ela passa a noite nos arredores da casa 
e retorna no dia seguinte, encontrando os dois homens 
dormindo. Com uma faca mata o irmão friamente, 
limpando-o uma última vez. O conto termina com ela 
se dirigindo ao quarto onde dorme o forasteiro, ainda 
em posse da arma, firme no propósito de “não hesitar 
diante de mais nada”.

A fraternidade é mostrada através da relação de 
cuidados que a irmã tem com o irmão e ironizada 
quando ela o mata, seja por ele se recusar a receber 
mais sua ajuda, seja por ele se aproximar intimamente 
do homem com quem ela se envolvia. Aliás, não fica 
claro se os ciúmes são pelo irmão ou pelo forasteiro. 
Vale lembrar que não fica explícito também se há um 
envolvimento sexual entre os dois homens (“Uma 
intimidade de homens promíscuos, que mal respeitam 
os limites da espécie.”).

Com este conto, aparentemente, a autora mostra a 
quebra do patriarcalismo e coloca a mulher como 
protagonista de sua vida. Inicialmente a mulher é 
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entre os dois; ambos procuram o olhar um do outro, 
embora ela tentasse fugir daqueles olhos que, ora eram 
de menino, ora eram de homem. O contato verbal era 
restrito.

A professora, certa de que aquela situação não era 
adequada, não conseguia mais evitar ter desejos 
sexuais com o garoto quando o via; certa vez, gritou 
e caiu da cadeira de êxtase dentro da sala de aula. 
Embora ninguém houvesse desconfiado da natureza 
lascívia de sua “indisposição”, passou alguns dias longe 
do trabalho para se “recuperar”. Quando retornou, 
ambos acabaram com aquela ausência de palavras 
e passearam juntos para se conhecerem melhor, 
ratificando assim o sentimento entre os dois. 

No dia seguinte, a professora chega determinada à 
escola, segura de que não deveria mais reprimir seu 
amor por aquele garoto; queria entregar-se. Logo 
se dá conta de sua velhice e a ingenuidade de seus 
sentimentos quando vê o aluno próximo a uma menina 
da mesma idade que já havia demonstrado gostar dele.  
A mestra então tenta concentrar-se em sua função 
e procura confundir o rosto do menino em meio aos 
outros discípulos. 

Tabus são explorados neste conto: a relação entre 
professor e aluno, a relação entre uma mulher mais 
velha e um homem mais novo. A professora é envolta 
pela atmosfera sagrada que permeia sua profissão; 
sua função é ensinar e servir de exemplo moral, sem 
exibir seus desejos e fraquezas pessoais. Certa disso, 
ela procura se desvencilhar dos seus sentimentos pelo 
garoto. Em contrapartida, ele a provoca com o olhar que 
a encontra e a desestabiliza. Aparentemente, ninguém, 
além dos dois, percebe a relação que ali se estabelece.

Quando não consegue resistir mais aos desejos e deixa 
de pensar na desaprovação social de sua conduta, a 
professora logo percebe que a aventura dos dois não iria 
durar muito tempo porque logo a idade dela pesaria na 
relação e ele se sentiria atraído por meninas da mesma 
idade. O título que num primeiro momento faria alusão 
ao saber, que é o esperado dentro dos templos de 
ensino, faz menção, na verdade, às aventuras do desejo 
de uma professora que se descobre como dona de sua 
sexualidade e transgride os modelos estabelecidos.

A FORÇA DO POÇO

É a história de um homem que internado em um hospital 
psiquiátrico devido a um quadro de doença mental, 
não mais consegue se relacionar com seus familiares e 
amigos e é então transferido para um tipo de “reclusão 
psiquiátrica rural”. Lá é vigiado por guardas que não 
poupam os escárnios em relação a ele. Além disso, sofre 
negligência de cuidados, ficando em um ambiente sujo 
e não havendo nada com o que se lavar. Aos poucos, 
os vigias também não controlavam mais suas andanças 
pela fazenda, nem davam atenção mais aos seus gritos 
insanos durante a noite – ele se desfazia e se escondia 
em si mesmo progressivamente.

Mudando sua rotina, o homem encontrou um poço 
e iniciou uma atividade contínua de retirar água de 

mostrada como presa às suas obrigações culturais 
de realizar os afazeres domésticos e servir ao sexo 
masculino, mas ela quebra esse paradigma quando 
mata os homens que não lhe deram o devido valor. 
Violência e sexualidade são os pontos marcantes desta 
obra.

BREVE FLOR

Neste conto, a personagem principal é uma moça 
ingênua, ainda em descoberta de seu corpo e dos 
prazeres, que se satisfaz sendo instrumento de cobiça 
pelos homens. Acaba encontrando um rapaz chamado 
Pedro, com quem se relaciona e acaba engravidando. 
Sem terem se casado, quando ao nascimento da 
criança, o pai desaparece. 

Logo a moça encontra novo companheiro; um homem 
velho que lhe causava nojo, não demorando muito 
para abandonar a casa junto ao seu filho. Encontrou 
então outro amásio, entregando-se às atividades 
rurais em sua propriedade. Assim que o filho ficou 
maior, ambos deixaram a propriedade como dois 
fugitivos e se aventuraram pelo mundo novamente. 
Acabaram encontrando abrigo num lar de religiosas, 
onde permaneceram por um bom tempo ajudando nas 
atividades do local, compartilhando daquela atmosfera 
sacristã. 

Tão logo o filho se tornou um rapaz, receberam a 
notícia de que ele não poderia mais permanecer ali. A 
mãe nunca deixaria seu filho partir sozinho e ambos 
partem mais uma vez. Acabaram encontrando uma 
cabana onde se alojaram e, enquanto a mãe cuidava 
dos afazeres domésticos, o filho fora trabalhar em um 
moinho, que o teria como dono posteriormente.

A velhice prontamente abateu a mulher que passou 
a depender da ajuda do filho para se locomover. Não 
demorou muito para que ela sofresse uma morte 
tranquila e fosse enterrada pelo seu descendente, que 
“lhe enfeitou a sepultura com a brevidade das flores”.

O conto trabalha duas temáticas: a brevidade da 
juventude e a maternidade. A autora mostra uma 
protagonista que em determinado momento está 
cheia de vida, cheia de desejos e sendo desejada; era 
menina, menstrua tornando-se moça e é desvirginada, 
tornando-se mulher. Poucas páginas depois, torna-se 
fraca, velha, chegam as doenças, mal consegue andar e 
morre. A juventude é breve como as flores; flores estas 
que também enfeitam as sepulturas.

O instinto maternal também é uma marca forte no texto. 
A jovem ingênua torna-se mãe solteira e se submete a 
todo tipo de resignações para que sua descendência 
tenha condições de sobreviver. Até sua morte, a mãe 
acompanha o filho por onde ele vai.

AVENTURA DE SABER

A narrativa, que se passa dentro de uma sala de aula 
na maior parte do tempo, traz como personagens 
principais uma professora e um aluno, cujas idades 
não são exatamente definidas. Há um jogo de sedução 
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que a morte lhe abate. 

O conto mostra o grande sentimento de amizade 
entregue por um homem a sua vaca; ele nem ao menos 
se considera dono dela... como ser dono de um amigo? 
Por algum motivo, ela é quem lhe dá atenção e “ouve” 
seus segredos enquanto sua família está preocupada 
com os afazeres domésticos e da fazenda. O homem 
também consegue se observar no animal: os dois estão 
envelhecendo, a pele se alterando e perdendo seu vigor 
físico. O fazendeiro finalmente enterra o bicho... enterra 
e sofre como quem acabou de perder um amigo, que 
também era reflexo de sua decrepitude. 

É válido lembrar que em alguns momentos da narrativa 
esperamos que algo seja revelado sobre um possível 
contato sexual do homem com Malhada, mas, apesar 
dos indícios sutis, nada ficou claro quanto a isso.

ROSTO UNIVERSAL

Narrativa repleta de referências à sexualidade humana 
em que uma mulher observa sobre a cama o homem 
com quem manteve relações sexuais e descreve sua 
nudez. Faz reflexões sobre a força do corpo e a energia 
que transborda com o sexo. Mostra-se insaciável 
tentando fazer com que seu companheiro acorde para 
que ele possa novamente tomá-la e, até, esbofeteá-la 
como amostra de seu vigor.

 A mulher parece amá-lo, mas sabe que o homem não lhe 
pertence. Ela sabe que pra ele o rosto dela é universal, 
ou seja, ela não é vista como única pra ele, não é vista 
como um ser humano individual a ser amado.

MENINO DOENTE

A história passa-se dentro de um quarto onde um 
garoto encontra-se acamado a um bom tempo – não 
referida qual a doença. Inicialmente apresenta-se 
uma mãe fazendo todo o possível para o conforto e a 
recuperação do filho, apesar da intensa manha e mau-
humor da criança. Logo adiante, chega o pai, após um 
longo dia de trabalho, que tenta dar atenção ao filho 
como se por obrigação. O menino trata o pai com ironia 
e dissimulação, levando-nos a acreditar que aquele tem 
certa repulsa por este, pois está sempre trabalhando, 
mantendo-se ausente em suas obrigações paternas.  
Diante disso, o pai se controla para não ser agressivo 
devido às condições de saúde do menino. O pai também 
parece esconder algo sobre o estado de saúde do filho; 
este, que já percebia isso, faz perguntas sobre sua 
recuperação, forçando o pai a mentir. Em um segundo 
momento da narrativa parece haver uma reconciliação 
silenciosa entre pai e filho.

O conto fala sobre conflitos familiares, que são 
mascarados durante a rotina, mas que vêm à tona 
durante momentos extremos. 

TEMPO DAS FRUTAS

Este conto nos mostra a relação conflitante que 
surge entre uma moça e uma idosa, cujo parentesco 
não conseguimos determinar. A senhora parece 

dentro dele com uma lata e jogá-la sobre a terra de 
outro lugar, que a absorvia rapidamente. Só houve 
satisfação quando ele percebeu que se formava uma 
pequena poça de lama no local que ele irrigava. Então, 
o poço não parecia mais tão forte assim.

Talvez este seja uns dos contos mais introspectivos 
da coletânea. O foco não é o desenrolar dos 
acontecimentos, mesmo porque não há. Um homem 
que aos poucos fecha os olhos para o mundo externo 
encontra no poço, símbolo do conhecimento, algo a 
ser admirado e invejado, além de lhe proporcionar 
estabilidade em meio a sua loucura. Ele o admirava 
porque mesmo lhe sendo retirado aos poucos seu 
conteúdo, ele não parecia se esvaziar – diferentemente 
do homem, que ia se desfazendo aos poucos que tudo 
lhe estava sendo retirado. 

 A água que ele coletava era jogada sobre um 
espaço onde animais eram abatidos (“memória de 
sangue e gritos”) e ela parecia não conseguir preencher 
aquele local. Será que era assim que ele se sentia? Sua 
alma repleta de sofrimento não poderia ser preenchida, 
assim como aquela área? Quando ele percebeu que ali 
onde era derramado o líquido se formava uma poça, se 
sentiu triunfante e a inveja que sentia da força do poço 
diminuiu.

MIGUEL E SEU DESTINO

“Mas o seu trabalho nem a água limpava, ou o sabão. Ia 
libertar, de cada homem que se envergonhava do que 
guarda dentro de si, o seu cheiro feio.” É assim que o 
trabalho – o destino –  de Miguel é definido. Assassino 
de aluguel, vê em sua profissão uma arte, uma forma de 
purificação da vítima e de si mesmo. 

No conto é descrito um de seus assassinatos em que usa 
a faca como arma. Entra silenciosamente na casa da 
vítima, esfaqueia-a e, não contente, admira seu feito – 
o sangue que escorre por um corpo perdendo sua vida. 
Não havia arrependimento; em sua concepção, acabara 
de matar um “leproso”, cujas feridas e podridão interna 
se exteriorizaram com sua morte.

A VACA BOJUDA

Narrativa passada em uma fazenda conta a história 
de Malhada e seu dono. O fazendeiro, após comprá-
la se afeiçoa ao animal e o tem como um objeto de 
admiração e que lhe detém mais atenção do que seu 
próprio neto recém-nato. Quando foi necessário deixá-
la cruzar, ainda “inocente”, com o touro do vizinho para 
que procriasse sentiu o mesmo desconforto com o qual 
entregaria uma filha para casar com um desconhecido. 
Entendia o bezerro crescendo em seu ventre como o 
símbolo de um estupro que ele consentira. 

A vaca e seu dono envelheceram juntos. A beleza 
do bovino e todo o trabalho dele entregue para a 
prosperidade de seu dono deram lugar a um corpo 
emagrecido e cheio de feridas, abatido pelas moléstias. 
Resoluto de toda consideração e amizade que devia a 
Malhada, o fazendeiro, desconsiderando a indignação 
da família, faz um enterro digno para sua amiga assim 
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uma moça de origem humilde que se casa com um 
homem que a mantém em uma casa e a vê com pouca 
frequência, sob o pretexto de longas viagens a trabalho. 
Ela mantém-se fiel, dedicada aos afazeres domésticos e 
à cozinha, fazendo as tortas de chocolate que o marido 
tanto adora. Sua maior alegria surge quando o marido 
retorna, come sua comida e preenche sua cama. O 
amado adora o pudor com o qual ela se entrega a ele, 
como se fosse o recato de uma mulher ainda virgem. 
Certa vez, ele volta com mais malas pra casa e diz que 
veio pra ficar.

A narrativa nos mostra uma mulher resignada em 
sua função cultural de servir o marido, mantendo-se 
zelosa com a casa, condescendente com a ausência 
do homem, fiel ao seu compromisso e exercendo sua 
sexualidade com discrição (uma santa, merecedora do 
paraíso). A existência dela parece ter apenas significado 
quando os dois estão unidos, mostrando-se como um 
ser apático sem a presença do marido (“que é da mulher 
sem a história de seu amor”).

Um fato interessante da narrativa é que mesmo o 
homem sendo referido como marido e ter havido uma 
menção sobre casamento na igreja, a impressão que 
temos é que, na verdade, a jovem serve de amante, 
recebendo seu amado ocasionalmente. O fato dele 
chegar disfarçado em casa e não ter deixado ela usar 
branco em seu casamento (símbolo de pureza?) 
corroboram com essa hipótese. Quando ele retorna 
definitivamente pra casa dela, podemos suspeitar 
que ele se separou da esposa oficial. Ou seria ela a 
cônjuge, mas ele estaria passando mais tempo com a(s) 
amante(s)?

VIDA DE ESTIMAÇÃO

Um casal decide adotar um bezerro e o leva para 
morar em sua casa, participando da vida dos dois e 
aprendendo alguns de seus hábitos. Os vizinhos acham 
estranha a atitude, mas entendem o comportamento 
pelo fato do casal não ter tido filhos. O animal não é 
retratado como sendo portador de um pensamento 
humano, mas detém características como o desprezo e 
o orgulho.

Mesmo acostumado aos hábitos humanos, o bezerro 
se sente compelido a agir como sua raça e então inicia-
se o seu paradoxo. Habituou-se a sair pelos campos 
e ver como viviam os da sua raça, mas também não 
conseguiu se encontrar neles. Ele resolveu então morar 
fora de casa, mas não junto de outros seres de sua 
espécie. O animal não conseguia nem ser humano, nem 
ser bovino, gerando certo desconforto pra sua família.

Já não aceitando mais comida humano e nem querendo 
pastar, seus donos-pais resolvem vendê-lo, não 
sabemos se apenas pelo medo dele morrer ou também 
pelo sentimento de frustração em relação ao animal.

OS MISTÉRIOS DE ELEUSIS

Narrativa em que a autora conta com muita poesia 
e riqueza de detalhes o comportamento de Eleusis, 
uma gata. Ao que parece, o animal se mostra como 

esconder um segredo que já era conhecido pela outra 
protagonista; inicialmente, temos a impressão de que 
se trata de uma doença que a conduzirá à morte, mas 
não, ela está grávida. 

A gravidez da velha mostra-se como um triunfo dela 
sobre a juventude da moça. Mesmo sendo ressaltada 
sua decrepitude e a ausência de beleza física durante 
a narrativa, a senhora se mostra orgulhosa do seu 
exemplo de fertilidade e sente-se vitoriosa em relação 
à jovem que, mesmo em pleno uso de seu corpo, não 
consegue engravidar. Já a outra personagem se sente 
humilhada e com nojo da velha em um determinado 
momento, pois como conceber a vitória da “rival” sobre 
ela e sobre a natureza? Apesar disso, a compaixão e 
o respeito tomam conta das duas e a reconciliação 
acontece.

A produção traz a temática da velhice da mulher que 
a torna infértil, feia e com pouco destaque e utilidade 
dentro da sociedade patriarcal. O texto se revela como 
uma vingança da senilidade em relação à juventude 
e à natureza, pois ainda era de tempo de florescer e 
frutificar, mesmo para uma árvore velha.

PASSEIO NO AMOR

Conta a breve história de um cachorro, Bolinha, criado 
e mimado dentro de um ambiente doméstico, que 
resolve fugir e se aventurar na procura de uma parceira. 
A fuga coloca os donos e os vizinhos, com os quais não 
se havia grande afinidade, à procura do animal, que é 
encontrado pela manhã com uma companhia canina. 

O texto traz o cachorro como um ser que se acomodou 
e não se incomodava em não ser livre, até que a sua 
natureza lhe compeliu a fugir. Quando foi resgatado, 
não parecia estar triste ou com medo de punições; 
estava orgulhoso da empreitada. 

VESTÍGIOS

Uma narrativa cercada de violência mostra a história 
de “sete monstros”, criaturas horrendas que eram 
algo entre humano e animal, que habitavam a 
floresta. Inicialmente apenas roubavam pessoas, 
copulavam entre si e se alimentavam de animais, 
porém aprenderam a matar seres humanos. O clímax 
de violência ocorre quando capturam uma menina de 
quatorze anos e matam com crueldade, bebem seu 
sangue e devoram sua carne. Até então havia só êxtase 
em suas ações, porém encontram um broche com uma 
foto de mulher nos pertences de suas vítimas (mãe?), 
passando a chorar.

O conto se mostra como uma metáfora ao 
comportamento humano. Seres que viviam escravos de 
seus prazeres se encontram com os vestígios da parte 
humana que existia dentro de si e se arrependem da 
carnificina realizada, redescobrindo-se humanos.

AVE DE PARAÍSO

Dentre tantos perfis femininos fortes trazidos na 
coletânea, surpreendemo-nos com a história de 
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carta é guardada sem ser lida, pois ela dizia já saber 
do conteúdo desta. E assim a história termina sem 
sabermos se era uma carta dos turquinhos, se era um 
comunicado da morte deles na defesa de sua aldeia...

COLHEITA

O título nos remete ao famoso ditado que diz que 
“cada um colhe o que planta” e deve encarar as 
consequências de suas ações. A narrativa conta a 
história de um homem casado com sua amada, mas 
que se sente preso levando uma vida fixada a apenas 
um lugar. Decide então desbravar o mundo sozinho, 
deixando sua companheira em casa. A esposa sofre 
com sua partida e com a demora em seu retorno, já que 
nem mesmo sabia se ele ainda estava vivo. 

A comunidade da aldeia ignora sua escolha em manter-
se fiel ao compromisso e envia-lhe, a todo momento, 
presentes e galanteios. Já ela esnoba o que é enviado 
e mantém-se reclusa dentro de casa. Procura até 
esconder o retrato do amado, não pra tentar esquecê-
lo, mas para “provar aos inimigos que ele habitava seu 
corpo independente da homenagem”.

Anos depois ele retorna certo que a amada o receberia 
com alegria e ficaria ansiosa em saber tudo que ele 
havia visto e vivido nesse período. Entretanto, ela o 
recebe com frieza e começa a expor a rotina doméstica 
monótona a que ela se submeteu estando a sua espera. 
Ele, embora incomodado inicialmente, entende sua 
esposa e parece finalmente querer compartilhar 
daquela vida sem se aventurar pelo mundo novamente.

I LOVE MY HUSBAND

Uma mulher vive uma vida confortável ao lado de seu 
marido e começa a fazer indagações a respeito de 
sua função social como sexo feminino e o papel que 
representa. Mostra-se inicialmente frustrada em ser 
considerada de papel secundário dentro da realização 
econômica do casal e ter sua sexualidade reprimida 
em virtude das convenções sociais. Entretanto, ao 
perceber que o marido fica incomodado quando ouve 
seus sonhos de liberdade, culpa-se por ser egoísta e 
não ser agradecida ao que o marido faz por ela.

É um conto carregado de ironia feminista. A personagem 
faz reflexões a cerca dos papeis sociais diferentes que 
homens e mulheres exercem dentro da sociedade. 
Comenta sobre o que sua família dizia a respeito de como 
deveria ser recatada e submissa às vontades do marido, 
mantendo sua juventude desta forma (“e porque viverás 
a vida do teu marido, nós te garantimos, através desse 
ato, que serás jovem para sempre”). Tornar-se mulher 
era algo fornecido pelo homem quando esta perdesse 
sua virgindade e o sexo com o marido era o que deveria 
trazer-lhe vida (“Ele é o único a trazer-me a vida, ainda 
que às vezes eu a viva com uma semana de atraso.”). 
Aprendeu a reprimir seu desejo por outros homens para 
não ofender a honra do marido e cabia a ele também 
“podar seus excessos”, trazê-la à realidade, já que era 
fadada às ideias impulsivas e imprudentes. O conto 
ironiza a resignação com que as mulheres aceitam – 
ou são levadas a aceitar – não serem as protagonistas 

um ser em constante metamorfose e que não poderia 
ser considerado um felino qualquer, já que juntava 
características dos três reinos da natureza. Ela é descrita 
como um animal inteligente, cheio de personalidade, 
independente e que sabia o que queria.

Houve uma vez em que desapareceu por três dias e 
sua dona não sabia se a encontraria novamente, já 
que Eleusis poderia “perder-se na paixão de ser o que 
não era, e esquecer a fórmula que habitualmente a 
conduzia ao seu estado anterior”. A gata finalmente 
retorna e por um bom tempo manteve-se confinada em 
casa, engordando. Ela mostrava então mais um de seus 
mistérios: estava prenha.

CORTEJO DO DIVINO

Uma mulher e um homem são presos porque adotam 
hábitos amorosos que contrariam tudo o que é 
considerado cristão. Ambos estiveram confinados a 
um quarto por um período superior a quatrocentos 
dias e, quando a casa é vasculhada pelos habitantes da 
cidade, uma série de objetos, de origem desconhecida 
(bruxaria?), é descoberta. Em razão disso, o casal é 
preso porque o povo, apavorado, tem necessidade de 
sua confissão para que a cidade repouse em paz e as 
coisas voltem ao normal.

Os dois são libertos e colocados um diante do outro para 
o espetáculo público, que espera que os dois denunciem 
seu amor. Entretanto, negam-se a trair o orgulho que 
sentem do amor e durante anos perambulam sem 
jamais se tocarem ou trocarem qualquer palavra. A 
cidade se ressente do espetáculo de dignidade e passa 
a segui-los, formando um cortejo, todo o tempo para 
ver se ambos se traem, o que não acontece.

O conto, cujo nome remete a uma festa religiosa, mostra 
o amor e sexo desvinculados de padrões socialmente 
impostos como algo pagão, contrário ao sagrado. E 
isso incomoda a população que os trata como hereges 
e bruxos tal como acontecia nos tempos da inquisição. 
Confessar é preciso, é libertador; o pecado necessita ser 
escancarado para ser perdoado. Grande é a frustração 
da comunidade em relação à decisão do casal de 
guardar seu amor obsceno – embora divino para os 
dois – para si.

ORIENTE PRÓXIMO

Narrativa enigmática entre uma mulher, cuja ocupação 
não conseguimos descobrir ao certo (prostituta?), que 
mantém um relacionamento de amizade com quatro 
homens moradores de uma aldeia vizinha, conhecidos 
por ela como “turquinhos”. Os amigos visitam-se 
mutuamente sempre em reuniões regadas a comidas 
locais e discreto carinho entre ela e eles. 

Certa ocasião, após aguardar longo período sem a 
visita dos turquinhos, a mulher resolve procurá-los no 
mercado onde costumavam ir, já que não considerou 
adequado procurá-los em sua moradia sem um 
convite. Não conseguiu achá-los, recebendo a visita 
em casa de um homem, aparentemente da mesma 
aldeia dos turquinhos, trazendo uma carta pra ela. A 
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Malibu ainda conservando a cultura e os costumes de 
sua terra natal. Decidem então retornar ao Leblon no 
Rio de Janeiro, após o término de seus exílios, ainda em 
companhia da amiga. Já no país, passeiam por pontos 
conhecidos do bairro carioca comportando-se como 
turistas. 

A amiga do casal começa a sentir que está perdendo 
sua autonomia e mantendo-se muito dependente dos 
dois, que a todo momento estão discordando um do 
outro, e então decide ficar um tempo afastada deles. 
Recebe vários bilhetes deles pedindo que ela volte; ela 
resiste durante um tempo, mas logo decide procurá-los 
novamente. Para, talvez, castigá-la, eles não aparecem 
de imediato a sua procura. Quando finalmente se 
encontram, eles a tratam com frieza e não sabemos 
quais serão os novos rumos tomados por esta amizade. 

O SORVETE É UM PALÁCIO

Uma moça, aparentemente de classe média, encontra 
finalmente, na praia de Copacabana, um pretendente 
que lhe chama a atenção. O rapaz é um sorveteiro, 
casado e com três filhos. É nítido o desejo sexual sentido 
por ela, mesmo que ela não o escancare (“apesar dos 
bichos de areia afligirem o meu sexo e eu não ter como 
socorrê-lo”). O vendedor de sorvetes parece não viver 
uma vida feliz ao lado da esposa, que a todo momento 
reclama da situação financeira do casal.

O rapaz aceita um convite para ir até a casa dela. Eles 
conversam sobre como ele produz os sorvetes e sobre 
o casamento dele, isso enquanto tomam café e comem 
biscoitos. É nítido o desejo da moça em se sentir amada 
por ele, ter seu corpo tomado, sorvido como os sorvetes 
que ele fabrica. Entretanto, ele logo vai de volta a sua 
casa sem promessas; ela lhe dá a chave de casa e diz 
que ele poderia voltar quando quisesse, sem bater, com 
a esperança de que ali ele permaneça.

O conto nos apresenta a quebra de modelos de 
comportamento feminino e do casamento, mostrando 
uma mulher pronta pra deixar de lado sua dignidade 
podendo estar perto de quem se ama – mesmo que ele 
seja casado e com filhos e ela sirva apenas de amante. 

 
Topless

O livro “Topless” é uma coletânea de 54 crônicas 
escritas por Martha Medeiros no ano de 1997. Esse 
título se justifica pelo fato da autora desnudar assuntos 
do cotidiano, expor para seus leitores, sem pudor, seus 
anseios e reflexões sobre casos do dia a dia que por 
vezes passam despercebidos.

Cronista de sucesso, Martha Medeiros é gaúcha de 
Porto Alegre – RS, nascida em 1961. Formou-se em 
Publicidade, mas optou por seguir a carreira de escritora 
e jornalista. Uma escolha certa, já que Martha alcançou 
o prestígio do mercado editorial brasileiro com tiragens 

de sua própria vida, acreditando que sua subjugação 
é a forma como devem demonstrar seu amor e como 
devem ser amadas.

O ILUSTRE MENEZES

Em um dos poucos contos dessa coletânea em que aos 
personagens são dados nomes, conhecemos a história 
do Sr. Menezes, um rico escrivão da Corte do Rio. Antes 
casado com Amélia, de quem recebeu grande fortuna, 
após sua morte casou-se com D. Conceição, senhora 
recatada e entregue aos afazeres domésticos. Mora 
também com sua sogra, D. Inácia, que estimula o pudor 
sexual de sua filha e critica as saídas semanais de seu 
genro, que diz ir ao teatro. Na verdade, o escrivão, 
afeito às galanterias, mantém um caso extraconjugal 
com Pastora, que causa o furor entre lençóis que sua 
esposa não lhe mostra. 

Em um segundo momento da história, surge o jovem 
Nogueira, um primo que se hospeda na casa de Menezes 
a fim de terminar os estudos na Corte. Inicialmente o 
jovem se mostra tímido e discreto, fomentando assim 
a confiança do escrivão. O conto termina com este 
deixando a casa após a ceia de natal para encontrar-se 
com pastora, ficando em casa as mulheres e Nogueira, 
que iria aguardar um vizinho para irem à missa do galo.

O conto é regado de críticas ao modelo patriarcal da 
sociedade da época em que o homem, provedor da casa, 
era livre para ser dono de sua sexualidade, podendo 
deixar o seio familiar para se entregar aos seus prazeres 
viris, desde que sua casa estivesse bem mantida (dai 
vem a ironia do título “ilustre”). Às mulheres sobravam 
os afazeres domésticos, pois não tinham competência 
para outros assuntos. 

A narrativa termina nos deixando com uma dúvida: 
será que Conceição e o primo Nogueira terão um caso 
na ausência do sr. Menezes? Caso isso ocorresse, a 
vingança de Nélida sobre a personagem estaria feita.

FINISTERRE

Uma moça atravessa o Atlântico para visitar seu 
padrinho, que mora em uma “ilha” galega (Finisterre). 
Os dois não se viam desde a infância da personagem 
e o encontro é marcado por tentativas de relembrar o 
passado e saudar as origens da família. Ela se sente bem 
ao ouvir as narrativas que o parente conta a respeito 
da história de seus antepassados, enquanto prova as 
iguarias da gastronomia local.

Após festejos e de alguns discretos constrangimentos 
sociais que o padrinho a faz passar, os dois se despedem 
na certeza de que não se encontrarão novamente 
antes que o padrinho morra. Sabendo disso, ele já lhe 
entrega a parte que cabe a ela da herança. Este conto, 
provavelmente, mistura memórias saudosistas de 
Nélida a respeito de sua ascendência galega.

TARZAN E BEIJINHO

Um casal brasileiro, Tarzan e Beijinho, acompanhados 
de uma amiga, a narradora da história, vivem em 
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dez vezes superiores à média nacional. Aos exemplos, 
seus best-sellers Divã (2002) e Trem-Bala (1999) que 
não só foram um triunfo de vendas como também 
adaptados com sucesso para o teatro e televisão.

O primeiro livro da autora, publicado em 1985, foi 
“Strip-tease” composto de poesias, um gênero textual 
bastante diferente da crônica. Na literatura, chama-se 
de crônica o texto curto, de linguagem simples e caráter 
contemporâneo, que é publicado em jornais e revistas 
e destinado a uma leitura semanal ou diária. São textos 
que têm uma relação bastante próxima com a notícia e 
a reportagem, mas que se diferenciam no jornal por não 
buscar a impessoalidade ou a exatidão da informação. 
Atualmente, Martha Medeiros escreve crônicas para os 
jornais Zero Hora e O Globo. 

Como mencionado, “Topless” foi publicado 
primeiramente em 1997, período próximo à virada do 
milênio, motivo pelo qual as crônicas dessa obra, cheias 
de perspicácia e sensibilidade, são escritas sob um olhar 
atento aos avanços da tecnologia e às transformações 
que a modernidade provoca nas relações sociais. 

A autora é capaz de conjugar tão bem as grandezas 
e miudezas do cotidiano. Suas crônicas tratam de 
vários assuntos pautados no dia a dia de qualquer ser 
humano: relacionamentos, política, velhice, tecnologia, 
comportamento, neuroses, medo da morte, etc. A 
linguagem é coloquial, de vocabulário simples como se 
a autora estivesse conversando com um colega. 

Há muito tempo que Martha deixou de trabalhar com 
publicidade, mas nem por isso a publicidade saiu da 
gaúcha. Na crônica “Nossos comerciais, por favor” é 
feito o seguinte comentário sobre seu antigo ofício:

 Todo publicitário consciente sabe que a arte 
é um instrumento a serviço da propaganda, 
não o seu fim. Woody Allen e Fellini nunca 
foram indicados para o Oscar pelos comerciais 
de televisão que dirigiram, nem Fernando 
Pessoa se consagrou pelas pérolas que redigiu 
quando era publicitário. Propaganda é outra 
coisa. É informação direcionada ao consumo, 
embalada para presente e com um código de 
defesa do consumidor para fiscalizá-la. 

Certamente que fazer propagandas e redigir crônicas 
são coisas distintas, e assim como seus ídolos, Martha 
Medeiros não se consagrou como escritora por seus 
trabalhos publicitários. Foi, entretanto, trabalhando 
com a linguagem direta, rápida e objetiva da 
propaganda que a autora enriqueceu seu estilo. Em 
seus textos, Martha é econômica nas palavras, escolhe 
seus termos com uma precisão quase cirúrgica.

Esse cuidado com a palavra fez com que a autora 
conquistasse uma voz pessoal e inconfundível, fato 
declarado na crônica “Paulo Francis por aí” que diz: 
“Escolher palavras para se dizer o que pensa é um 
trabalho artesanal, meticuloso, de risco calculado”. 

Com franqueza e com o texto dinâmico, a autora 
constrói a crônica de modo que o leitor já é capaz de 

deduzir sua temática logo no primeiro parágrafo, como 
no exemplo a seguir, frases de início da crônica “Os 
livros da nova era”:

 Que a informática dominará o mercado digital 
ninguém discute. Assim como já podemos 
“ler” um livro pelo toca-fitas do carro, muito 
em breve será possível devorar um Jorge Luis 
Borges através da tela do computador. 

Observe que em uma velocidade quase recorde a 
autora é capaz de nos revelar a problemática central de 
seu texto: na atualidade o livro como o reconhecemos 
hoje, feito de papel, está condenado. 

Mas não é porque podemos deduzir a temática do 
texto desde o início que não nos restam surpresas. 
Ainda no decorrer desta crônica a autora surpreende 
com a irreverência, o humor e comentários ácidos, 
inesperados: 

 Mas no que me diz respeito, não vou deixar 
meus livros virarem peça de museu. O livro não 
é um produto descartável: usou, jogou fora. 
Nunca fiz isso nem com namorado, imagine 
com um livro, que é muito mais útil. 

Com vocabulário simples e textos que tratam 
do cotidiano, Martha Medeiros nos seduz, quase 
inconscientemente, como toda boa publicitária. A 
coloquialidade é tanta que nas crônicas de Topless 
os escritos são redigidos em primeira pessoa, com 
conteúdo por vezes íntimo sobre a autora, como no 
trecho a seguir de “Década de 70: a adolescência do 
feminismo”.

Em primeiro de janeiro de 1980 eu tinha 18 
anos. Estava no primeiro ano da faculdade de 
Comunicação, namorava um colega que estava 
mais para Raul Seixas que para príncipe, não 
perdia um único filme do Godard, tinha Sartre e 
Simone de Beauvoir na mesa de cabeceira. 

Um aspecto interessante desta obra é que Martha já 
levantava voz para trazer à tona os anseios femininos 
e a busca do fim do machismo enraizado em padrões 
culturais e sociais. Por vezes, ela fala da liberdade que 
todas as mulheres podem ter. Como em “Quanto vale 
um ex”, crônica que aborda a busca da mulher pela 
independência financeira. 

Nos últimos 30 anos, a independência da mulher 
deixou de ser uma hipótese para ser um fato, e 
tudo o que aprendemos sobre relacionamento 
homens e mulheres, até segunda ordem, está 
cancelado. Estamos reaprendendo a conviver 
segundo as novas regras do jogo. Mudou tudo: 
sexo, amor, casamento, separação, fidelidade, 
educação dos filhos, orçamento doméstico, 
hierarquia familiar. Para quem está ficando 
adulto agora, as regras são claras: não se fazem 
mais moças como antigamente. Hoje toda 
adolescente estuda ou trabalha, investindo no 
seu próprio pé-de-meia e contando consigo 
mesmo para seus projetos futuros. Em resumo: 
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está descolando um emprego antes de descolar 
um marido.

O feminismo se firmou como discurso de caráter 
intelectual, filosófico, político e social que busca 
romper os padrões tradicionais que ditam como a 
mulher deve ser e se portar diante na sociedade. A 
literatura de Martha Medeiros está na chamada terceira 
fase/onda feminista. Nesta, os pontos principais são: a 
afirmação que a mulher faz do que é bom ou ruim para 
ela, a procura e a definição da própria identidade e a 
literatura autêntica, sem seguir outras formas. Todos 
esses passos para contestação do que anteriormente 
ficou entendido como ideal com base no padrão de vida 
da mulher branca pertencente à classe média-alta. 

Como indicado, em suas crônicas, Martha Medeiros 
fala de si, usa exemplos do seu cotidiano e escreve 
em primeira pessoa. Mas o foco das crônicas nem 
sempre está na vida pessoal da autora, muitas vezes, 
ela também fala do outro. Só que mesmo quando 
empresta voz às outras pessoas, o “eu” de Martha está 
claro nas opiniões que ela expressa sobre os assuntos 
ou nas comparações que faz com a própria vida. Essa 
subjetividade necessária e comum à estrutura da 
crônica. 

Um exemplo sobre a abordagem de outros assuntos 
e de outras pessoas é a crônica No divã com Woody 
Allen em que a autora fala de seu ídolo cineasta, que 
é acusado de fazer sempre o mesmo personagem em 
seus filmes: ele mesmo. Mas, ainda assim, ela se coloca 
em comparação com o cineasta.

Woody Allen faz sempre o mesmo filme, e com o 
mesmo personagem. Só que esse personagem 
não é somente ele: sou eu, você e o vizinho 
esquisito do andar de cima. O ser humano, com 
sua fragilidade, suas dúvidas, sua ternura, sua 
hipocrisia, sua tara, sua neura, sua ingenuidade 
e suas trapaças é sempre o astro dos filmes de 
Woody Allen.

Martha Medeiros fala de variados assuntos. Fala de si 
e fala do próprio leitor, seja ele homem, mulher, tanto 
faz. São pessoas que assim como ela “comem e bebem, 
andam por ruas de verdade e moram em apartamentos 
com cozinha, janelas e porta-retratos”. Para a autora, 
basta fazer como Woody Allen: aprender a se divertir 
com a repetição, com a banalidade, com o previsível. 
Afinal, “ri melhor quem ri apesar de tudo”.

TODA 
POESIA  
• Paulo Leminski •

Autor de uma obra singular dentro do panorama da 
literatura brasileira contemporânea, o autor curitibano 
Paulo Leminski, desde os anos 70,vem marcando 
presençanos vestibulares paranaenses.

Recentemente, o livro “Toda Poesia”, publicado pela 
editora Companhia das Letras, colocou Leminski entre 
os mais vendidos do Brasil, feito incomum para um 
livro de poesia. O que mostra, além de sua crescente 
popularidade, que o público aguardava, há muito 
tempo, reedições da obra do poeta.

Leminski, que morreu ainda jovem, em 1988, 
era  curitibano e descendente de poloneses,sendo 
lembrado não só por essas suas origens mas também 
por seu fascínio pela cultura japonesa e pelo zen-
budiso. Está situado na época do concretismo e da 
poesia marginal dos anos 60 e 70, motivo pelo quala 
síntese entre a coloquialidade e o rigor da construção 

“um bom poema 
leva anos 
cinco jogando bola, 
mais cinco estudando sânscrito, 
seis carregando pedra, 
nove namorando a vizinha, 
sete levando porrada, 
quatro andando sozinho, 
três mudando de cidade, 
dez trocando de assunto, 
uma eternidade, eu e você, 
caminhando junto”

(Um bom poema - Paulo Leminski)
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é abolido; o espaço do papel é aproveitado para fins 
significativos; há valorização dos aspectos visual e 
sonoro; os vocábulos são representados nos seus 
aspectos geométricos. 

Ainda a respeito do movimento Concretista, Alfredo Bosi 
afirma o seguinte:“No contexto da poesia brasileira, 
o concretismo afirmou-se como antítese à vertente 
intimista dos anos 40 e repropôs temas, formas e, não 
raro, atitudes peculiares ao modernismo de 22, em sua 
fase mais polêmica e mais aderente às vanguardas 
europeias. Os poetas concretos entendem levar às 
últimas consequências certos processos estruturais que 
marcaram o futurismo (italiano e russo), o dadaísmo e, 
em parte, o surrealismo, principalmente na exaltação 
do imaginário e do inventivo no fazer poético. São 
processos que visam a atingir e a explorar as camadas 
materiaisdo significante (o som, a letra impressa, a 
linha, a superfície da página; eventualmente, a cor, a 
massa) e, por isso, levam a rejeitar toda concepção que 
esgote nos temas ou na realidade psíquica do emissor 
o interesse e a valia da obra.” (Bosi, 1994).

Com base nisso, em “Toda Poesia” é possível perceber 
elementos formais assimilados dessa vertente literária, 
como a eliminação da pontuação, o uso exclusivo de 
letras minúsculas, a disposição geométrica das palavras 
na página, o emprego de neologismos, que multiplicam 
as possibilidades de significação do texto.

O aspecto visual na obra de Leminski é mais evidente 
nos poemas da série  sol-te, trazida no início do livro 
“Toda Poesia”, em que o autor utiliza diferentes fontes 
e corpos de letras e recursos de diagramação, como no 
poema abaixo.

Nesse caso, tratam-se de versos que desafiam a forma 
tradicional do fazer poético, com o uso de somente letras 
minúsculas e com disposição espontânea dos versos no 
espaço do papel. No entanto, o mais interessanteaqui 
é o uso de umrecurso, uma fonte, inusitada na palavra 
“mexeu”, implantando um aspecto trêmulo e agitado à 
palavra.

Com esse recurso de diagramação épossível notar o 
apelo à comunicação não-verbal, a inovação visual, 
com um exercício lúdico da forma, com irreverência e 
humor.

Da mesma forma, no poema seguinte o aspecto visual 
na construção do texto é o ponto central da temática:

formal é considerada a grande característica de sua 
poesia.

Do concretismo, o poeta absorveu e expressou 
a radicalidade da valorização da palavra, e na 
contracultura, o poeta encontrou elementos como 
humor e o questionamento.

Ainda que a crítica brasileira não considere a obra de 
Paulo Leminski concretista no sentido estrito do termo, 
é importante que se observe as principaiscaracterísticas 
do referido movimento, para compreender a herança 
dessa vanguarda em sua obra.

Para entender a poesia concreta, em primeiro momento 
é preciso ter em mente que tais poesias trazem novas 
formas de expressão: buscam a valorização da forma e 
da comunicação visual, priorizando isso ao conteúdo 
dos versos. 

Abaixo, um poema concreto:

Esses poemas possuem significados em suas palavras, 
carga semântica, mas diferenciam-se dos demais por 
enfatizar não somente o significado mas também o 
conteúdo visual e sonoro das palavras. 

Dessa forma, devido aos recursos estilísticos 
adotados, o poema da poesia concreta é chamado 
de poema-objeto: existe aqui a eliminação de versos 
e a incorporação de figuras geométricas no corpo do 
poema.

É possível, então, levantar algumas características 
gerais na poesia concreta: frequentemente o verso 
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O artesanato poético de Leminski valoriza 
intencionalmente a colocação dos versos não lineares. 
Traz em seus textos a desintegração do das palavras, a 
separação dos prefixos, dos radicais, afim de alcançar 
um efeito visual que reproduza o conteúdo do poema.

No poema a seguir a decomposição da palavra tem a 
intenção de transmitir a leveza e as próprias pétalas que 
são carregadas pelo vento. Além dos aspectos visuais, 
percebe-se ainda a apresentação de recursos da poesia 
tradicional, como as rimas, que são essenciais para a 
estrutura rítmica de seus poemas.  Estão presentes 
também os trocadilhos, e asfiguras de repetição sonora 
com a disposição dos termos “de pé”, ‘em pé”, “pétala” 
e “até” que possuem sonoridade parecida e assumem 
significados diferentes dos usuais, confundindo-se e se 
misturando.

  Aqui, as letras de cada verso aparecem repetidas na 
linha de baixo, invertidas, como se fossem sombras. 
Esse é um recurso icônico, ou seja, um recurso em que 
a imagem reproduz o sentido do poema (no caso, o 
reflexo da lua na água). 

Ainda sobre o aspecto visual da obra de Leminski, é 
bem presente a intencional disposição geométrica 
das palavras compondo figuras no corpo do texto.
Como ilustrado a seguir, é nítido em seus versos ouso 
construtivo dos espaços brancos e ausência do caráter 
tradicional dos sinais de pontuação. 

No poema a seguir, mesmo que de forma mais 
discreta que no anterior, há a intenção de dispor 
geometricamente as palavras. Percebe-se neste poema 
o jogo entre o conteúdo semântico dos versos, que 
fazem referência a ângulos e figuras geométricas, com 
triângulos visualmente criados pela disposição das 
palavras. 
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da poesia japonesa.

Segundo o poeta Régis Bonvicino, “a poesia de Leminski 
funda-se na ideia de linguagem, herança elaborada 
do concretismo, mas abrange um espectro largo de 
interesse: do político, ao metalinguístico e existencial 
e ao humorístico,que percorrem, ora como ironia, ora 
como cinismo, todo o livro. Leminski é experimental, 
em formas e conteúdos.” Exemplos:

“en la lucha de clases 
 todas las armas son buenas 
piedras, noches, poemas”

Poema de la lucha de clases - Leminski

“manchete: chutes de poeta 
não levam perigo à meta”

Manchete - Leminski

“apagar-me
diluir-me 
desmanchar-me
até que depois
de mim
de nós 
de tudo
não reste mais
que o charme”

Apagar-me - Leminski

“a vida é as vacas 
que você põe no rio
para atrair as piranhas
enquanto a boiada passa” 

Sem título - Leminski

“(...) de repente 

vendi meus filhos 
a uma família americana
eles têm carro 
eles têm grana 
eles têm casa 
a grama é bacana 
só assim eles podem voltar e pegar um sol em 
copacabana. “

Sem título - Leminski

No exemplo abaixo a inovação de Leminski é de caráter 
interlingüístico, lançando mão do humor, da ludicidade 
e da aproximação do inglês e do português, visto haver 
um jogo de palavras entre os termos filme e FEEL ME:

“o cine tua sina 
o filme FEEL ME 
signema 
me segure firme 
cine me ensine 
a ser sim 
e a ser senda”.

Cine Luz - Leminski

Tal poema traz como forte marca concretista a inovação 
no campo léxico, estabelecida aqui pela utilização 
dos estrangeirismos.  A aliteração, repetição do som 
de consoantes, em especial o [s],por meio de jogos 
sonorosbrinca e transforma os termos “cine”, “ensine”, 
“sina” e “segurar”, tomando como ponto de partida o 
discurso cinematográfico. 

Explicitada a herança concreta nos versos do poeta 
curitibano, é necessário evidenciar que sua obra não 
se esgota na experiência concretista, no uso lúdico da 
forma, restrito à pesquisa formal. Ao ler “Toda Poesia”, 
é incontestável que para Leminski não existe forma 
dissociada de conteúdo. Além da estrutura irreverente 
dos seus versos, nestes poemas fica evidente o humor, 
a veia anarquista e libertária da sua poesia. 

O humor está presente em boa parte de sua obra poética, 
assim como a influência melódica da canção popular, 
dos recursos visuais da publicidade, dos provérbios e 
trocadilhos da cultura popular e da extrema concisão 
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Caetano Veloso, PauloLeminski e Moraes Moreira.

Portanto, para compreender essa face do poeta 
paranaense, convém entender o que é a dita poesia 
marginal e o contexto dos anos 70 e 80 noBrasil.

  “Marginal é quem escreve à margem,  
deixando branca a página 
           para que a paisagem passe  
e deixe tudo claro à sua passagem. 
 
           Marginal, escrever na entrelinha,  
sem nunca saber direito 
           quem veio primeiro,  
o ovo ou a galinha.”

Marginal - Leminski

Esse rótulo ambíguo, “poesia marginal”, aplica-se 
aqui a um fenômeno específico que surge na poesia 
brasileira, nos fins dos anos 60, nos rastos do boom da 
MPB, representada por Caetano Veloso, Chico Buarque, 
Gilberto Gil e outros.

 Mais especificamente, é a poesia que se manifesta como 
um dos múltiplos desdobramentos do Tropicalismo, 
lançado por “tropicália”, no pós-64, como um desafio à 
Ditadura Militar que se instalara no Brasil.

Neste caso específico, o título de “poeta marginal” 
brasileiro resultou de um determinado comportamento 
anti-sistema e que nasceu no clima tropicalista, “salada-
de-frutas” ou “geleia geral” que envolveu, ao mesmo 
tempo, o público “rockeiro” e o intelectualizado, tanto 
no Paraná como em outros estados brasileiros.

Nessa época ampliou-se o interesse da faixa mais 
jovempela poesia, inclusive do adolescente Leminski, 
justamente no momento em que foi baixado o AI-5, 
que endureceu a censura à palavra escrita, falada ou 
cantada. 

Surge então a geração que por fora do circuito 
editorial imprime seus poemas em toscos folhetos 
mimeografados e os vende nos bares, portas de teatro, 
praças públicas ou nos meios boêmios noturnos.

No confuso ambiente de contracultura que se impõe 
principalmente nos grandes centros urbanos (Curitiba, 
São Paulo, Rio de Janeiro), a poesia marginal identifica-
se não só como produção “fora do sistema”, mas 
também por sua intencionalidade de contestação 
pelo palavrão, pela apologia do lado sórdido da vida, 
motivo pelo qual foi chamada também de “lixeratura”, 
a literatura do lixo, da sujeira.

Com base nesses versos enxergamos os recursos 
estilísticos como o humor, os trocadilhos e as 
rimas inusitadas, em peças às vezes densas e 
reflexivas,discutindo temas relacionados à história, à 
leitura, ao amor, à perda da fé religiosa, e sobretudo à 
própria poesia.

A gíria, o palavrão e a dicção urbana, aliados à ironia 
e o humor também são frequentes em sua obra, como 
mostram os poemas:

O pauloleminski
é um cachorro louco 
que deve ser morto 
a pau a pedra 
a fogo a pique
senão é bem capaz 
ofilhadaputa
de fazer chover 
em nosso piquenique”.

Sem título - Leminski

“– que tudo se foda, 
disse ela, 
e se fodeu toda” 

Terceto sem título - Leminski
   

A presente dicção de rua, linguagem da pichação 
e conversa de bar, deram a Leminski a imagem de 
malandro da linguagem, mesclando o erotismo, o 
coloquialismo e o desespero com a vida. Essa é a 
marca dos valores libertários (para não dizer mesmo 
anárquicos) dos anos sessenta, que teve um peso 
considerável sobre a obra de Leminski. Por ter chamado 
a atenção de tropicalistas como Caetano Veloso e 
Gilberto Gil, e de com estes ter mantido estreito contato 
na década de 70, consegue garantir espaço no mercado 
editorial a partir da década de 80. No entanto, até esse 
momento, e em especial durante os duros anos de 
repressão militar, Paulo Leminski se associa à chamada 
geração de poetas marginais, quepermaneceu 
abertamente excluída do mercado editorial. 
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da natureza. (haikai, vocábulo composto de  hai  = 
brincadeira, gracejo e  kai  = harmonia, realização em 
japonês).

Como se demonstra a seguir, o fazer poético do Leminski 
nem sempre segue a perfeita estrutura do haicai, mas 
de qualquer forma é nitidamente influenciado por ele.

“viver é super difícil 
o mais fundo 
está sempre na superfície”

Haicai sem título - Leminski 

“saber é pouco
como é que água do mar
entra dentro do coco?”

Haicai sem título - Leminski

“Rio do mistério 
que seria de mim 
se me levassem a sério?”

Leminski

“- garçom, mais uma dose!, 
coração doendo 
de amor e arteriosclerose”

Haikai sem título - Leminski

É certo que Paulo Leminski foi sensível à corrente 
concreta e que o haicai, devido a sua concisão e 
inventividade, se aproxima bastante das propostas 
dessa vanguarda. Mas, nos textos em que publicou, 
em que se referia ao pequeno poema japonês, o 
poetacuritibano valorizou justamente aquilo que não 
se aproxima da corrente concretista: o haicai como 
caminho, como forma de aprimoramento do espírito 
pela prática de uma arte.

É provável que o interesse de Leminski pelo haicai e 
pela cultura japonesa em geral tenha provindo também 
da onda contracultural que o vivificou no âmbito das 
propostas de uma vida “zen”. 

Mas o certo é que Leminski de fato não se interessou 
pelo haicai apenas enquanto estrutura formal. Pelo 
contrário, dedicou especial atenção à especificidade 
cultural e à história dos conceitos estéticos japoneses.O 
poeta destaca o seu valor positivo, de estranhamento 
e contraste com a estética ocidental, como forma de 
ampliação de horizontes e como baliza para a prática 
poética.

“Merda é veneno.  
No entanto, não há nada  
que seja mais bonito  
que uma bela cagada.  
Cagam ricos, cagam pobres,  
cagam reis e cagam fadas.  
Não há merda que se compare  
à bosta da pessoa amada.”

Merda e Ouro - Leminski

“Conheço esta cidade  
como a palma da minha pica. 

Sei onde o palácio  
sei onde a fonte fica,

Só não sei da saudade  
a fina flor que fabrica. 

Ser, eu sei. Quem sabe,  
esta cidade me significa.” 

Curitibas - Leminski

“confira 
tudo que respira 
conspira”

Leminski

Além da herança do concretismo e da poesia marginal 
já abordadas aqui, é crucial expor que, como 
anteriormente mencionado,nos poemas de Paulo 
Leminski é nítida também a influência da cultura 
japonesa. Mestiço de pai polonês com mãe negra, o 
curitibano foi fascinado pela cultura do Japão e pelo 
zen-budismo.

Leminski praticava judô, escreveu uma biografia de 
MatsuoBashô e foi um importante divulgador do haicai 
no Brasil, gênero da poesia japonesa que praticava com 
maestria. 

O haicai é uma forma de fazer poético que tem por 
característica de dois grandes elementos: concisão e 
objetividade, demarcadas pela economia de palavras. 
Seus representantes no Brasil são não só Paulo 
Leminski, mas também Millôr Fernandes, Guilherme de 
Almeida, entre outros.

Opequeno poema japonês é constituído somente por 
três versos, o primeiro e o terceiro são pentassílabos 
(formados por cinco sílabas poéticas) e o segundo é 
heptassílabo (constituído de sete sílabas).

Os  temas são simples, banais, extraídos talvez da 
fugacidade das coisas, bem como de elementos 
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“Poeta não é só quem faz poesia. É também quem tem 
sensibilidade para entender e curtir poesia. Mesmo 
que nunca tenha arriscado um verso. Quem não tem 
senso de humor, nunca vai entender a piada.”
- P. Leminski, em “correspondência a Régis Bonvicino”.
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Ao lado, na divertida fotomontagem que Leminski 
publicou, o poeta samurai malandro aparece de 
quimono sobre a legenda “Kami quase”, uma referência 
bem humorada à cultura japonesa e até uma certa 
provocação à perspectiva dos poetas concretos, que se 
centram exclusivamente nos elementos estruturais das 
palavras para compor seus textos visualmente. 

Por fim, cabe dizer que Paulo Leminski foi corajoso o 
bastante para se colocar entre duas enormes tendências 
que rivalizavam na década de 70, quando publicava 
seus primeiros textos: a poesia concreta, de caráter 
mais erudito e culto, e a poética que prosperava entre 
os jovens de vinte e poucos anos da chamada “geração 
mimeógrafo”.

Entre sua na poesia e sua morte, em 1989, a poucos 
meses de completar 45 anos, Leminski iria ocupar um 
espaço único na poesia contemporânea brasileira, pela 
qual transitariam o erudito, o pop e a matéria mais 
prosaica. Não à toa, um dos títulos mais felizes de sua 
bibliografia é  Caprichos & relaxos: uma fórmula e um 
programa poético encapsulados com maestria.

 “Toda Poesia”, é o volume que percorre, pela primeira 
vez, a trajetória poética completa do autor curitibano.
Nesse livro tem-se o haicai, a poesia concreta, o poema-
piada, o slogan e a canção, de forma que nada parece 
ter escapado ao “samurai malandro”, que demonstra, 
com beleza e vigor, por que tem sido um dos poetas 
brasileiros mais lidos e celebrados das últimas 
décadas. Toda poesia é uma verdadeira aventura - para 
a inteligência e a sensibilidade.


